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Estàs satisfet amb el 
servei de Mataró Bus?

L’ENQUESTA

LA PREGUNTA

Vota l’enquesta a 

davant de totdavant

Estic cansat que em preguntin. Sí, ja m’imagino que en 
aquests temps de consultes i referèndums, dir això pot sem-
blar quasi una blasfèmia, però no, els que us heu horroritzat 
podeu estar tranquils, no parlo de preguntes polítiques.

Agafo un avió i només aterrar la companyia aèria m’envia 
un missatge al mòbil desitjant-me un feliç dia i convidant-me 
a connectar-me a una pàgina web per contestar un formula-
ri de satisfacció. Arribo a l’hotel i en arribar a l’habitació i 
engegar el meu ordinador, veig que he rebut un correu de la 
direcció amb un “petit” formulari perquè valores l’atenció 
rebuda, també en tenia un altre de l’empresa de lloguer de 
cotxes amb un contingut similar.

Però si només em preguntessin quan viatjo, encara se-
ria suportable, a casa també em persegueixen. Faig una 
trucada molt curta al servei d’atenció al client de la meva 
companyia telefònica, i en acabar, potser com a represàlia, 
em passen a una màquina que em sotmet a una sessió de 
tortura amb una llista interminable de preguntes per ana-
litzar la meva “experiència” d’usuari, que paradoxalment 
hauria estat bastant bona si no fos per preguntes fi nals. Em 
van trucar del banc per fer una enquesta de satisfacció de 
client, a la noia que va trucar li vaig dir que si s’havia mi-

FIRMA
OPINIÓ FÍSIC

Qui té la culpa de la 
intervenció del Csdm?

ORIOL RUIZ

Smart City
www.totmataro.cat

NÚM. 1694
DEL 23 AL 29 D’OCTUBRE DE 2015

BOI RUIZ,
CONSELLER DE SALUT

CAPGROSSOS DE MATARÓ

rat el meu expedient, perquè precisament feia uns dies 
que els havia enviat un e-mail amb una reclamació. Em 
va contestar que ho sentia molt però que ella no tenia 
accés a aquesta informació, però que ho anotaria com 
un comentari. Normalment no penjo el telèfon a ningú, 
aquest cop va ésser una excepció.

Tres canvis tecnològics, estan modifi cant totalment la 
manera com gestionem les dades i la comunicació. La capa-
citat de Transmissió, de Computació i l’Emmagatzematge. 
Abans, transmetre dades, analitzar-les i guardar-les era 
difícil i sobretot molt car, avui en dia tothom hi té accés, 
i sens dubte encara estem aprenent a gestionar-ho.

Les ciutats també s’han llançat a aquesta cursa, per 
aprofi tar aquestes noves capacitats tecnològiques, en 
diuen “Smart Cities”. Un exemple, podria ser recollir 
dades de la lluminositat als carrers per fer més efi cients 
els sistemes d’enllumenat, ......, fa pocs dies vaig anar 
a l’ofi cina d’atenció al ciutadà de la Riera per un parell 
de temes administratius, em varen atendre de merave-
lla, estic content de no trobar-me una màquina per molt 
intel·ligent que fos, i sobretot que no em truqués després 
per preguntar-me com m’havia anat.

67,9%  No

28,6%  Sí.

3,6%  Ns/Nc.

  ELS APARADORS D’ALGUNS COMERÇOS VAN PRENDRE VIDA DISSABTE PASSAT   ELS APARADORS D’ALGUNS COMERÇOS VAN PRENDRE VIDA DISSABTE PASSAT 
AMB ACTORS I BALLARINS EN EL MARC DE ‘MATARÓ EN VIU’

CASTIGAT  La intervenció dels comptes 
del Consorci Sanitari del Maresme és 
una nova demostració de la política de 
fets consumats del Departament. 

APLAUDIT  La colla recupera els 
castells de 9 just abans de les seves 
diades més importants a Girona aquest 
diumenge, Vilafranca i Mataró. 

ANNA ALUART
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Preus vàlids a 19-10-2015, i a partir d’aquesta data poden variar. Campanyes i condicions vàlides per a immobles identificats a www.servihabitat.com amb el descompte o la icona de 
la campanya corresponent. Promocions vàlides només per a noves ofertes presentades entre el 8-9-2015 i, segons el producte, el 30-9-2015 o el 12-11-2015, inclosos, que s’escripturin, 
segons el producte, fins al 30-10-2015 o el 18-12-2015, inclosos (vegeu-ne més detalls a www.servihabitat.com). Impostos i despeses no inclosos en els preus publicats. Promocions 
no acumulables entre si ni a altres ofertes, promocions o descomptes. TU PROPOSES EL PREU: Proposta de preu no vinculant. S’entendrà que la proposta de preu realitzada no inclou 
despeses ni impostos, que seran íntegrament a càrrec del comprador. FINS A UN 60% DE DESCOMPTE: Descompte no aplicable a impostos i despeses, que seran íntegrament a càrrec 
del comprador. HIPOTECA *GRATIS: Segons el producte (vegeu-ne més detalls a www.servihabitat.com), es descomptarà del preu de venda o es lliurarà un xec regal1 en el moment 
de l’atorgament de l’escriptura per l’import equivalent a 12 quotes mensuals d’un préstec hipotecari mitjà de mercat, calculat amb les condicions següents: (1) capital inicial finançat: 
80% del preu de l’immoble, una vegada aplicat el descompte de fins al 60% que correspongui; (2) tipus d’interès: 3,50% d’interès fix;2 i (3) termini d’amortització: 21 anys.2 SELECCIÓ 
ÚLTIMA OPORTUNITAT: Descomptes no aplicables a impostos i despeses, que seran íntegrament a càrrec del comprador. 1El lliurament de l’import dels xecs regal suposa un guany 
patrimonial per al perceptor, per integrar a la base imposable de l’IRPF de l’exercici en què es rep. 2S’han pres com a referència les dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadística.

Entra a Servihabitat.com i consulta tota la oferta

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

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

SELECCIÓ
ÚLTIMA

OPORTUNITAT

1 ANY
D’HIPOTECA

GRATIS*

+

TU
PROPOSES
EL PREU

1 ANY
D’HIPOTECA

GRATIS*

+

Ref. 81031318

Mataró

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

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

situat al barri de Cerdanyola.

225.340 €
213.800 € 

168
43

Ref. 73024997

Sant Pol de Mar

Maria Pi, 9-13 
• Pis de 57 m² amb 2 habitacions i 

1 bany.
• Disposa de plaça de pàrquing. 
• En un edifici amb ascensor, proper 

al centre i als principals serveis. 

94
19

Ref. 73026384

Malgrat de Mar

Ramón Turró, 58
• Pis de 104 m² amb pàrquing

situat al casc antic.
• Consulta la resta d’immobles 

d’aquesta promoció.

150 37

Ref. 60055752

Mataró

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

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

d’aquesta promoció.

148.100 €
112.100 € 

115 28

145.600 €

153.400 €
130.400 € 

Per
estrenar
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• Pis de 57 m² amb 2 habitacions i 

1 bany.
• Disposa de plaça de pàrquing. 
• En un edifici amb ascensor, proper 

al centre i als principals serveis. 

94
19

Ref. 73026384

Malgrat de Mar

Ramón Turró, 58
• Pis de 104 m² amb pàrquing

situat al casc antic.
• Consulta la resta d’immobles 

d’aquesta promoció.

150 37

Ref. 60055752

Mataró

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

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

d’aquesta promoció.

148.100 €
112.100 € 

115 28

145.600 €

153.400 €
130.400 € 

Per
estrenar

Preus vàlids a 19-10-2015, i a partir d’aquesta data poden variar. Campanyes i condicions vàlides per a immobles identificats a www.servihabitat.com amb el descompte o la icona de 
la campanya corresponent. Promocions vàlides només per a noves ofertes presentades entre el 8-9-2015 i, segons el producte, el 30-9-2015 o el 12-11-2015, inclosos, que s’escripturin, 
segons el producte, fins al 30-10-2015 o el 18-12-2015, inclosos (vegeu-ne més detalls a www.servihabitat.com). Impostos i despeses no inclosos en els preus publicats. Promocions 
no acumulables entre si ni a altres ofertes, promocions o descomptes. TU PROPOSES EL PREU: Proposta de preu no vinculant. S’entendrà que la proposta de preu realitzada no inclou 
despeses ni impostos, que seran íntegrament a càrrec del comprador. FINS A UN 60% DE DESCOMPTE: Descompte no aplicable a impostos i despeses, que seran íntegrament a càrrec 
del comprador. HIPOTECA *GRATIS: Segons el producte (vegeu-ne més detalls a www.servihabitat.com), es descomptarà del preu de venda o es lliurarà un xec regal1 en el moment 
de l’atorgament de l’escriptura per l’import equivalent a 12 quotes mensuals d’un préstec hipotecari mitjà de mercat, calculat amb les condicions següents: (1) capital inicial finançat: 
80% del preu de l’immoble, una vegada aplicat el descompte de fins al 60% que correspongui; (2) tipus d’interès: 3,50% d’interès fix;2 i (3) termini d’amortització: 21 anys.2 SELECCIÓ 
ÚLTIMA OPORTUNITAT: Descomptes no aplicables a impostos i despeses, que seran íntegrament a càrrec del comprador. 1El lliurament de l’import dels xecs regal suposa un guany 
patrimonial per al perceptor, per integrar a la base imposable de l’IRPF de l’exercici en què es rep. 2S’han pres com a referència les dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadística.

Entra a Servihabitat.com i consulta tota la oferta
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La transformació de la ciutat i el 
seu creixement són molt evidents i 
un dels objectes d’estudi més habi-
tuals. Els testimonis que van veure 
com els barris naixien, conserven 
fotografi es com la cedida per Manuel 
Poveda, que amb només onze anys 
va fotografi ar les hortes de la zona on 
avui hi ha Peramàs. “Era pels volts 
del 1952 i probablement s’estava 
començant a urbanitzar el barri que 
avui és Peramàs”, recorda Poveda, 
que creu que el punt des d’on està 
feta la fotografi a és “la plaça Alcalde 
Serra i Xifra. 

Urbanització de la zona 
“El que hi ha davant la construc-
ció és un torrent de canyes que es 
coneixia com el torrent Gatassa”, 
explica Poveda. Avui, aquest espai 
és l’Avinguda Gatassa i darrere del 
canyer hi ha “l’espai que ocupen 
l’ambulatori i la policia”. Al fons 
s’hi observa el Mont Cabré i en pri-
mer pla s’hi poden veure dos homes 
treballant en la construcció. “És pro-
bable que estiguin iniciant les obres 
del barri, amb l’enllumenat, els pri-
mers carrers o algunes cases de la 
gent que havia vingut a Mataró”. 
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RUGBI DE CASA
El nou club de la ciutat omple un dels pocs buits 
que quedaven en l’esport mataroní
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Hortes d’abans, barris d’avui
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si tens fotos antigues que trobes interessants, curioses... 
i les vols veure publicades a la secció la foto antiga d’el tot

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

           Que no es quedin 
    per sempre més 
 al fons d’un calaix!
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Aigües de Mataró congela les seves 
tarifes pel 2016

   
El Consell d’Administració d’Aigües 
de Mataró va aprovar el passat 7 
d’octubre, per unanimitat, la con-
gelació per al 2016 de totes les 
tarifes aplicades tant a l’aigua com 
al clavegueram, excepte la denomi-
nada tarifa social de l’aigua, que es 
modifi carà a la baixa. En aquest cas, 
es preveu rebaixar sensiblement el 
preu per m³ consumit per a aquells 
abonats que compleixen els requi-
sits per acollir-s’hi.

Aigües de Mataró aplica una ta-
rifa social a aquells abonats a qui 
l’Agència Catalana de l’Aigua, en 
virtut de la seva situació de vulne-
rabilitat social, reconeix el dret a 
una reducció en la part de la factura 
que correspon al cànon de l’aigua 

(impost de la Generalitat). Així, els 
abonats amb cànon social aprovat 
per la Generalitat poden sol·licitar 
també a Aigües de Mataró pagar 
l’aigua a un preu més econòmic, 
sempre i quan tinguin un consum 
moderat que no superi els límits del 
primer tram d’aplicació del cànon 
de l’aigua.

Fins a l’1 d’agost només hi havia 
148 abonats acollits a la tarifa so-
cial. Amb la reducció plantejada es 
vol potenciar que més persones en 
situació de vulnerabilitat social es 
benefi ciïn d’aquesta tarifa i obtin-
guin una rebaixa més signifi cativa 
de l’import total de la factura. En 
aquest sentit, l’Ajuntament i Aigües 
de Mataró treballaran per millorar-
ne la difusió. Si s’arribés a 1.000 
abonats acollits, la tarifa social 
suposaria reduir la facturació de 
la companyia d’aigües en 66.000  
euros l’any. 

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

ciutatciutat www.totmataro.cat/ciutat
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Les obres de millora dels acces-
sos de la C-32 a Mataró, que duu 
a terme la Generalitat provoquen, 
a partir d’aquesta setmana, noves 
afectacions als moviments habi-
tuals dels vehicles al voltant de les 
places de França i de la Gran Bre-
tanya. Els canvis són conseqüència 
de l’avançament dels treballs de mi-
llora, són provisionals i s’allargaran 
fi ns aproximadament fi nals d’any.

En concret, a la plaça de França 
s’ha desplaçat uns metres més 
amunt l’accés a l’autopista C-32 en 
sentit Girona. També s’ha modifi cat 
el ramal de sortida cap a la plaça 
de França i la Via d’Europa des del 
túnel de l’autopista, que s’ha tras-
lladat uns metres sense afectar cap 
dels moviments dels vehicles.

També per a vianants
A principis de la setmana que ve 
està previst modifi car el tram de la 
carretera de Cirera que connecta la 
plaça de França amb la plaça de la 
Gran Bretanya. L’Ajuntament recor-
da als vianants que s’ha habilitat 
un itinerari senyalitzat per garantir 
els recorreguts segurs a peu, princi-
palment fi ns a l’Hospital i el centre 
comercial de Mataró Parc, on molta 
gent puja a peu. 

MOBILITAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

El bon ritme de les obres 
als accessos de la C-32 
permet avançar terminis

Noves afectacions a les 
places de França i de la Gran 
Bretanya 

Rebaixarà el preu als 
abonats amb tarifa social per 
situació de vulnerabilitat 

ALUART AM

  També disposa d’un fons social

Aigües de Mataró també disposa d’un fons social mitjançant el qual, 
en aquells casos que determina Serveis Socials de l’Ajuntament, sub-
venciona el pagament total de la factura de l’aigua i el clavegueram a 
les famílies de la ciutat més desafavorides. Per al 2015 aquest fons 
compta amb un pressupost de 65.000 euros, que fi ns al juliol havia 
atès el pagament de 854 factures.

Com a criteri general se subvencionen factures per un import no superior 
a 200  euros anuals, excepte en casos molt excepcionals i justifi cats. 
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La Generalitat intervé l’Hospital de Mataró

La Generalitat ha intervingut el Con-
sorci Sanitari del Maresme pel seu 
dèfi cit al tancar els comptes del 
2014. Aquesta mesura que havia 
pesat com una espasa de Dàmocles 
sobre l’ens que gestiona l’Hospital 
de Mataró com a equipament més 
important, ha arribat, paradoxal-
ment, en el moment en què el 
Consorci presenta un balanç econò-
mic menys negatiu. La sorpresa per 
la decisió, feta pública pel diari 
El País abans que ho coneguessin 
treballadors i usuaris, és més que 
notable, ja que treu autonomia al 

CSdM en un moment essencialment 
polèmic, després del paquet de me-
sures engegat per la nova gerència 
que encapçala Ramon Cunillera 
en contra de l’opinió de treballa-
dors i dels usuaris organitzats. La 
intervenció no vindrà seguida de 
la substitució de l’equip directiu, 
que segueix al capdavant d’un Con-
sorci que perd el règim especial 
d’autonomia que tenia.

El règim especial d’autonomia 
dels consorcis sanitaris els eximeix 
d’aplicar les mesures que afecten 
entitats del sector públic de la 

PROMOCIÓ DE CIUTAT
NOTÍCIA

TEXT: REDACCIÓ

és notíciaés www.totmataro.cat

FOTOS: ANNA ALUART

Generalitat i, per tant, els donava 
eines per adaptar-se a un context 
de retallades dictaminades des de 
dalt. Salut ara ha retirat aquest 
estatus, intervenint de facto el Con-
sorci després que aquest declarés 
un dèfi cit de 2,1 milions euros. En 
no complir-se l’objectiu del dèfi cit 
zero, la Generalitat passa a prendre 
les regnes del Consorci, que segueix 
un pla de reequilibri des de fi nals de 
l’any passat que, amb el canvi de 
gerència, encara va aprofundir més 
les seves mesures com la polèmica 
pel trasllat de llits de l’Hospital de 

Li treu l’autonomia al Consorci Sanitari del Maresme per acabar l’any amb un dèfi cit de 2,1 milions
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La Generalitat intervé l’Hospital de Mataró

núm. 1694
del 23 al 29 d’octubre de 2015

Sant Jaume i Santa Magdalena a 
l’Hospital de Mataró. Cal recordar 
que el pressupost de l’ens és de 
105 milions d’euros i que dóna as-
sistència a 266.000 persones del 
Maresme.

Hereu del dèficit històric
És conegut per totes les parts que 
el Consorci Sanitari del Maresme 
arrossega un dèficit històric heretat 
del seu inici, quan no es va pressu-
postar adequadament l’inici de la 
nova activitat. Més d’una dècada 
després, els comptes del Consorci 
han anat escanyant serveis i drets 
dels treballadors, sempre segons les 
coordinadores d’usuaris i els sindi-
cats. La tensió ha anat a més els 
darrers mesos i s’ha agreujat amb el 
canvi de gerència. En paral·lel s’han 
succeït els posicionaments polítics 
tant del Parlament de Catalunya 
com de l’Ajuntament de Mataró, 
per acabar amb la infra-dotació del 
complex hospitalari. La Generalitat 
ha desobeït les peticions parla-
mentàries i mataronines de forma 
sistemàtica i també havia manifestat 
temps enrere que la intervenció no 
arribaria. El darrer moviment canvia, 
doncs, les regles del joc i obre un 
panorama difícil de predir.

Es dóna la circumstància que la 
intervenció del Consorci arriba per 
declarar 2,1 milions de dèficit al 
tancament de 2014 quan el deu-
te de la Generalitat amb el mateix 
Consorci és, segons fonts dels treba-
lladors, de fins a 32 milions.

Tant el gerent com el Conseller 
de Salut van treure ferro a la inter-
venció emmarcant-la en el pla de 
viabilitat. 

 La Coordinadora en Defensa de la Sanitat Pública, molt crítica

La Coordinadora en Defensa de la Sanitat Pública critica durament la inter-
venció de l’Hospital de Mataró per part de la Generalitat, sobretot pel que fa 
a les formes. En un comunicat enviat als mitjans de comunicació, afirmen 
que “el govern provisional de la Generalitat intervé el Consorci Sanitari del 
Maresme, sense el Parlament constituït i amb l’oposició de la majoria dels 
actors implicats”. Per la coordinadora, “tot està fet amb la intenció de conti-
nuar les retallades, sense esperar el Pla Director i sense consensuar mesures”.

La Coordinadora critica, a més a més, que no s’hagin tingut en compte les 
reiterades reivindicacions sobre la manca de finançament del Consorci Sa-
nitari del Maresme i recorden que “hi ha tres acords del Parlament” sobre 
aquesta qüestió. Però, al mateix temps, des de l’associació carreguen contra 
els Consells Rectors -tant els antics, com l’actual-, ja que, asseguren, que “en 
comptes d’exigir que es reverteixi la situació” sobre el finançament, només 
“han tirat endavant plans de reequilibri, és a dir, retallades”.

La intervenció de l’Hospital de Mataró “posa més difícil la situació socio-
sanitària a la nostra comarca”, ja que, segons remarquen, “en comptes de 
fer front a la manca de finançament, la Generalitat intervé l’entitat, deixant 
intacta la cúpula”, un fet que permetrà que actuï “de forma encara més 
unilateral que actualment”. 

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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L’Ajuntament critica la intervenció 
i reclama un millor fi nançament pel Consorci

La  Jun t a  de  Po r t a veus  de 
l’Ajuntament de Mataró va con-
sensuar dimarts una declaració 
institucional en defensa del Consor-
ci Sanitari del Maresme en la que 
reclama que se’n millori el fi nança-
ment, després que la Generalitat 
l’intervingués a fi nals de la setma-

na passada. Els grups municipals 
s’han mostrat molestos pel moment 
i les formes de l’anunci i buscaran 
suport al Parlament per denunciar 
la històrica manca de fi nançament 
de la institució. El fi nançament del 
Consorci Sanitari del Maresme és el 
problema de fons que s’amaga da-

SALUT
NOTÍCIA

TEXT: MIREIA BIEL

és notíciaés www.totmataro.cat

FOTOS: ANNA ALUART

rrere la intervenció de l’Hospital de 
Mataró. És la conclusió de la Junta 
de Portaveus que l’alcalde David 
Bote va convocar per informar els 
grups municipals de la situació del 
Consorci, de la que van tenir conei-
xement per escrit divendres 16 a la 
tarda. En roda de premsa posterior, 

La Junta de Portaveus mostra el seu malestar “pel moment i les formes” de l’anunci 

Es noticia 3-4 1694.indd   2 21/10/15   12:20



L’Ajuntament critica la intervenció  
i reclama un millor finançament pel Consorci

núm. 1694
del 23 al 29 d’octubre de 2015

Boteva afirmar que tots els grups 
municipals havien acordat una 
declaració institucional que inci-
deix clarament en “l’increment de 
finançament del Consorci Sanitari 
del Maresme” amb l’objectiu que 
“es resolgui d’una vegada per totes 
el dèficit històric, que no de gestió, 
que pateix el consorci des del seu 
naixement”. Segons Bote, aquest in-
frafinançament és el principal motiu 
pel qual el Consorci ha quedat inter-
vingut per la Generalitat.

A més a més, l’alcalde va deixar-
clar “el malestar i desencís “pel 
moment i les formes” amb què s’ha 
perdut “l’autonomia de l’Hospital”. 
“Tenim un govern provisional i un 
conseller interí a l’espera que es 
conformi el nou govern”, va recordar.

“Condicions importants”
Després que el gerent del Consorci 
Sanitari del Maresme, Ramon Cu-
nillera, tragués ferro de la situació 
i negués que, a efectes pràctics, 
l’Hospital hagi quedat intervingut, 
l’alcalde Bote va voler deixar clar 
que les condicions que s’imposaran 
–que han de transcendir– són impor-
tants. “És cert que una intervenció 
significaria revocar el consell rector 
i el gerent i això no ha succeït”, va 
clarificar Bote, que d’altra banda va 
recordar que, tot i així, “l’Hospital 
passa al règim general del CatSalut 
i es regeix igual que altres hospitals 

completament públics que no tenen 
consorci”.

L’Ajuntament “no vol esperar” a 
veure quines mesures es prenen, i 
prefereix “actuar des del comença-
ment”. Per això, segons Bote, 
l’Ajuntament es mantindrà ferm 
amb la demanda de no traslladar 
cap servei fins que no s’hagi con-
sensuat el Pla Director, en referència 

a la problemàtica amb l’Hospital de 
Sant Jaume. A més a més, els grups 
municipals traslladaran la declara-
ció institucional als seus respectius 
representants al Parlament, per tal 
de trobar el suport parlamentari, en 
el que seria el quart acord sobre la 
qüestió del finançament del Consor-
ci que aprova la cambra catalana en 
pocs mesos. 
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els cal saber actuar, també, són els 
adults, que divendres passat també 
van poder aprendre a utilitzar un 
desfi bril·lador i posar en pràctica les 
compressions toràciques.

La detecció és fonamental
Com sabem que una persona està 
tenint una parada cardiorespiratòria? 
Primer cal valorar la consciència, 
explica Montasell, “cal cridar: 
“Hola! Com estàs?” i veure si con-
testa. “En el cas que no contesti, 
és evident que tenim una persona 
inconscient”, segueix l’instructor, 
que continua: “Què hem de fer? 
Doncs demanar ajuda allà on siguem 
perquè algú pugui venir a donar-nos 
suport. A partir d’aquí cal valorar si 
respira amb una maniobra de front 
mentó i, en cas que no ho faci, tru-
car directament al 112 demanant 
una ambulància medicalitzada”. En 
el moment en què no respira i sabem 
que està inconscient, la gravetat és 

“Les teves mans poden salvar moltes 
vides”, aquest ha estat el lema del 
2015 amb motiu de la Jornada Euro-
pea de Conscienciació per l’Aturada 
Cardiorespiratòria celebrada a Ma-
taró el passat divendres. Més d’un 
centenar de persones van participar 
a la Plaça de Santa Anna en la ses-
sió organitzada pel Consell Català de 
Ressuscitació (CCR). Allà van poder 
aprendre a utilitzar un desfi bril·lador 
i fer els primers passos per salvar 
a una persona davant una aturada 
cardiorespiratòria.

A la resta d’Europa resulta estar 
més estesa la pràctica de la reani-
mació. Al nostre país sembla que 
encara cal molta conscienciació i per 
això, en l’àmbit local, s’està lluitant 
per incidir directament a les escoles. 
“Aquests coneixements acostumen a 
ensenyar-se als inicis escolars, però 
aquí tenim moltes matèries i assigna-
tures i aquesta, en matèria de salut, 
no es toca”, lamenta l’instructor 
mataroní del Consell Català de 
Ressuscitació, Arich Montasell que 
segueix explicant “encara que sigui 
tard, nosaltres volem implementar-
ho com a currículum escolar i que 
els nens i nenes acabin l’escola co-
neixent i sabent fer una compressió 
toràcica”. L’escola de Santa Anna, 
per exemple, ja ho està implemen-
tant. A més a més, dels petits, a qui 

Més d’un centenar de persones ja poden 
evitar una mort sobtada

SOCIETAT
NOTÍCIA MARTA GÓMEZ
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màxima. “És aleshores quan hem de 
començar a fer compressions toràci-
ques”, assegura Montasell.

Poder salvar una vida amb aques-
tes maniobres està a l’abast de 
pràcticament tothom: “tothom 
ho podria arribar a fer, i per això 
és de vital importància”, destaca 
l’instructor mataroní, que afegeix 
que “fent una compressió toràcica 
de qualitat es garanteix pràctica-
ment un 99 per cent d’efectivitat 
en aquesta pràctica”.

 Quatre anelles són les que confor-
men el que els serveis d’emergències 
mèdiques anomenen “la cadena de 
supervivència”. Anelles que són la 
detecció, la compressió toràcica, 
la desfi bril·lació i la ressuscitació. 
Si no es fan per aquest ordre, no 
s’aconsegueix l’objectiu. “Volem 
que el mateix ciutadà com a mínim 
pugui fer les tres primeres anelles 
de la cadena”, assegura Arich Mon-
tasell. 
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Èxit en la jornada de 
conscienciació per l’aturada 
cardiorespiratòria a Mataró   

 12 desfi bril·ladors a Mataró

La ciutat de Mataró des de fa més d’un any compta amb 12 desfi bril·ladors 
situats en espais públics. “És un valor afegit per a una ciutat cardio-
protegir els seus ciutadans” valora l’instructor mataroní. Una visió molt 
similar a la que tenen des de Protecció Civil. “És molt important que 
Mataró celebri aquesta jornada i que els ciutadans sàpiguen que hi ha 
desfi bril·ladors repartits per la ciutat”, assegura la Cap del Servei de Pro-
tecció Civil de Mataró, Carlota Dicenta, que continua: “Quan vam instal·lar 
aquests dispositius es van fer notes de premsa i difusió, però la gent ja no 
s’enrecorda”. Aquests 12 desfi bril·ladors estan situats a diferents punts 
de la ciutat. “És essencial que els mataronins sàpiguen que disposen 
d’un instrument per salvar vides”, conclou Dicenta. 
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La Caminada contra el Càncer de 
Mama busca els 5.000 participants

   
Diumenge 25 d’octubre se celebrarà 
la vuitena edició de la Camina-
da contra el Càncer de Mama que 
organitza l’Associació Maresme 
Oncològic. L’organització espera as-
solir els 5.000 participants en una 
caminada que els darrers anys ha 
aconseguit agrupar més de 4.000 
persones. Els dos recorreguts que 
hi ha disponibles des de l’edició 
del 2012, han ajudat a augmentar 
el nombre de participants. L’itinerari 
més llarg surt des del Parc Nou, en-
fi la per l’avinguda Puig i Cadafalch, 
passa pel Camí del Mig per arribar 
al Passeig del Callao per davant dels 
bombers, mentre que l’itinerari curt 
seguia el mateix camí, però arriba 

al Passeig Marítim per la Ronda 
O’Donnell.  

Suport econòmic indispensable
Maresme Oncològic fa vuit anys que 
organitza aquesta caminada per a 
recaptar fonts, igual que d’altres 
activitats, i així poder oferir suport 
des de diferents vessants als malalts 
de càncer. Els diners que es recullen 
cada any són una base per donar 
suport a les persones afectades 
mitjançant serveis de psicologia, 
artteràpia, refl exologia, xerrades o 
drenatge limfàtic, entre altres. La 
Caminada se celebra la capvuitada 
del Dia Mundial contra el Càncer 
de Mama de la mateixa manera que 
l’activitat germana que organitza 
l’AFAM coincideix amb el Dia Mun-
dial de l’Alzheimer. Una i altra són 
les dues grans marxes solidàries del 
calendari local. 

SOLIDARITAT
NOTÍCIA REDACCIÓ
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El Col·legi d’Advocats de Mataró ha 
posat a disposició dels seus lletrats 
un servei de Whatsapp a través del 
qual podran notifi car els retards en 
actuacions judicials. Així, la insti-
tució vol estudiar la magnitud de 
les incidències per poder abordar 
d’aquesta manera la situació amb 
mesures efi caces.

En un comunicat enviat als mi-
tjans de comunicació, el Col·legi 
d’Advocats explica que ha posat en 
marxa una prova pilot mitjançant 
Whatsapp per conèixer el nombre 
de retards en actuacions judicials i 
els llocs on es produeixen. La me-
sura arriba després que alguns dels 
col·legiats presentessin queixes so-
bre aquests retards que afi rmaven 
arriben a provocar “disfuncions en 
les agendes professionals i en el ma-
teix mecanisme judicial”. Per això, 
el col·legi vol conèixer de primera 
mà quina és la problemàtica real per 
buscar-hi una solució efi caç.

A partir d’ara, doncs, els lletrats 
disposen d’un número de mòbil 
al qual poden enviar un missatge 
instantani indicant “el jutjat on es 
realitza l’actuació judicial,  el tipus 
d’assenyalament judicial així com 
el dia i l’hora fi xats i l’hora real de 
l’inici de l’assenyalament”. 

JUSTÍCIA
NOTÍCIA REDACCIÓ

Els advocats notifi quen 
els retards en actuacions 
judicials via Whatsapp

L’experiment forma part d’una 
prova pilot per tenir dades 
fi ables sobre retards  

Més de 4500 dones, 
diagnosticades de càncer de 
mama aquest 2015 

ALUART AM

  La detecció precoç, clau per al tractament

En el que portem d’any 2015, més de 4.500 dones han estat diagnos-
ticades de càncer de mama a Catalunya. El Departament de Salut de 
la Generalitat va fer pública aquesta dada el passat 19 d’octubre, Dia 
Mundial contra el Càncer de Mama. Els tumors que provoquen aquest 
tipus de càncer suposen el 28 per cent de tots els tumors malignes que 
es detecten. El diagnòstic, afortunadament, ha augmentat gràcies als 
programes de cribratges i a proves com les mamografi es, que ajuden 
a la detecció precoç. De fet, els diagnòstics en les primeres fases de 
la malaltia són clau per iniciar els tractaments pertinents i aconseguir 
uns resultats més efectius. 
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MATARÓ

El Pla d’en Boet

Pla d’en Boet

En una ciutat amb els límits ben 
marcats com la nostra, Mataró, ben 
pocs barris poden mutar de la mane-
ra que ho ha fet, i ho pot seguir fent, 
el Pla d’en Boet. Concebut urbanísti-
cament com un barri amb càrregues 
urbanístiques, zones verdes i arqui-
tectòniques ben repartides, el barri 
està vivint una època de canvis, so-
bretot per la força motriu de dues 
zones que li són pròpies: el Polígon 
del Pla d’en Boet i el Rengle.

El comerç tradicional, de tota la 
vida, manté la seva força en un barri 
amb eixos comercials ben defi nits 
com pot ser el mateix Camí del Mig, 
el Carrer de Sant Cugat o l’Avinguda 
del President Tarradellas. Comer-

cialment el barri és una d’aquelles 
realitats auto-sufi cients en la qual 
pots trobar pràcticament de tot –el 
directament necessari– sortint a 
comprar xino-xano.

El Pla d’en Boet bull i està de moda. 
Indústria i comerços de gran dimen-
sió es reparteixen un Polígon que de 
nit acull milers de persones, mentre 
que a la zona del Rengle és el sector 
Serveis el que agafa múscul a rebuf 
del TecnoCampus i de ser a la porta 
d’accés a la ciutat des de Barcelona. 

Sense defugir una composició social 
plural que sempre s’ha sentit seva, 
el barri canvia i ho fa per a bé. Que 
sigui durant temps!  

El barri que creix en
comerç, serveis i indústria

barri a barri
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El barri que creix en 
comerç, serveis i indústria

Tot 1,2 Barri intro 1694.indd   3 21/10/15   13:14



ENS TRASLLADEM!
Després de més de 30 anys al centre de Mataró, hem decidit traslladar les 
nostres instal·lacions per a poder ampliar i millorar els nostres serveis.

A partir de l’1 de novembre, al nostre Nou local situat al Camí del Mig, 69
del Polígon Pla d’en Boet a Mataró, els nostres clients i amics podran trobar:

Balances Talladores

Vitrines

Envasadores

Accessoris

Picadores

En defi nitiva, un nou espai on els podrem atendre amb més qualitat i comoditat.

Des d’aquí volem agrair la feina feta des dels inicis d’en Manel i d’en Ramon, 
així com la confi ança mostrada pels nostres clients, amics i col·laboradors.

• Més facilitat d’accés.
• Una zona de càrrega i descàrrega i aparcament de clients.
• Nova zona de taller millorada i ampliada.
• Amplia sala d’exposició permanent.
• Nova recepció de clients i administració.

ALIMENTACIÓ

2P OLIVERAS 1694.indd   2 21/10/15   17:44



HOSTALERIA

PESATGE INDUSTRIAL

TPV i ENREGISTRADORES

SISTEMES DE GESTIÓ D’EFECTIU

HOSTALERIA

PESATGE INDUSTRIAL

MAQUINÀRIA PER A 
L’ALIMENTACIÓ i L’HOSTALERIA

Esteu tots convidats 
a visitar les
NOVES INSTA·LACIONS!

Cuines
Fregidores
Planxes

Balances

Enregistradores

Sistemes d’efectiu

TPV

Bàscules Transpalet

Rentat

Armaris

Torradores

Camí del Mig 69 · Mataró
T 93 790 17 14
www.m-oliveras.com 
info@m-oliveras.com

En defi nitiva, un nou espai on els podrem atendre amb més qualitat i comoditat.

Camí del mig

Camí del mig
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quatre
camins
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La “ruta del Botellón” segueix sense solucions

És probable que el Pla d’en Boet 
sigui l’únic barri de la ciutat que 
coneguin milers de joves de quasi 
tot Catalunya. Això passa perquè 
cada cap de setmana –i en ocasions 
especials encara més– molts joves 
van a la zona d’oci ubicada al Po-
lígon Industrial adjacent al barri en 
una mena de peregrinació lúdica i 
festiva que comporta, però, grans 
molèsties als veïns. Desgraciada-
ment la presència de milers de joves 
cada cap de setmana al barri té un 
rerefons d’incivisme i la presència 
de deixalles per la via pública, la 
utilització d’espais comuns per a 
la ingesta d’alcohol o les molèsties 
sorolloses, formen part del dia a dia 

del barri. O més ben dit del cap de 
setmana.

El fenomen, que ha estat latent 
des que van començar-se a ubicar 
les discoteques locals en aquesta 
zona, fa més d’una dècada, ha es-
clatat amb especial virulència amb 
l’adveniment de la crisi i la popula-
rització del conegut “botellón” que 
no és altra cosa que beure alcohol al 
carrer. En el cas del Pla d’en Boet, 
a més, s’ha articulat, fi ns i tot, una 
“ruta” òbviament no declarada, però 
sí manifesta, per la qual molts joves 
que arriben a Mataró segueixen el 
mateix patró de conducta, ocupen 
els mateixos espais i generen les 
mateixes molèsties.

Molts dels joves que participen 
d’aquesta ruta arriben a Mataró en 

BARRI A BARRI
PLA D’EN BOET REDACCIÓ

L’efecte crida de la zona d’oci 
té com a mala contrapartida 
l’incivisme de molts joves

transport públic escollint el tren 
en la majoria dels casos. Des de 
l’Estació fi ns al Polígon s’estableix 
una corrua quasi contínua de jo-
ves que porten l’alcohol de casa 
o el compren en establiments 
d’aquesta mateixa ruta. A partir 
d’aquí s’estableixen més o menys a 
resguard de les patrulles policials i 
beuen a la via pública.

El soroll derivat dels crits, que dura 
bona part de la nit, no és el pitjor, 
i menys ara que ja es comença a 
dormir amb les fi nestres tancades. 
El que més mal efecte fa és l’estat 
amb el qual el Polígon, i tot el ba-
rri, es desperten quasi cada endemà 
d’una nit de festa. Les restes de les 
farres juvenils són una imatge massa 
comuna que tot el veïnat desitjaria 
eradicar.

barri abarri Pla d’en Boet
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Camí del Mig (davant ambulatori)

Aniversari5è
GRÀCIES A TOTS
per la vostra acollida

El barri batega al ritme dels seus estudiants

Si Peramàs no fos tan petit com és 
i comptés amb un índex d’escoles 
tan alt, podríem afi rmar que el Pla 
d’en Boet és un dels barris més 
educatius de Mataró. De fet el barri 
batega al ritme que ho fan els molts 
estudiants que hi cursen tots els ni-
vells formatius, des de les escoles 
bressol a la primària, la secundària 
o la universitària. Es pot dir que un 
estudiant pot, sense moure’s del 
barri, esmerçar els primers 20 anys 
de la seva vida en fer tot el cicle 
educatiu al Pla d’en Boet.

A diferència d’altres barris crescuts 
de forma menys endreçada, el Pla 
d’en Boet és fi ll d’una època concre-
ta de planifi cació urbanística i per 
això ja va reservar tota una llengua 
de sòl als equipaments educatius. 
Sols separats pels carrers que els 
delimiten, trobem l’àmplia extensió 
que ocupa el Camí del Mig, amb 
el Tabalet al costat, l’institut de 
secundària Laia l’Arquera –antic 

institut Pla d’en Boet– també amb 
unes generoses instal·lacions prò-
pies i, anant més avall, arribem a 
les instal·lacions de Torre Llauder, 
que comparteixen el centre homò-
nim amb l’Angeleta Ferrer.

Amb aquests centres és normal que 
el barri sembli tenir dos ritmes dife-
rents, un regular del matí i l’altre el 
brogit de les hores d’entrada i sorti-
da. També pel soroll d’ambient tan 
característic, els veïns saben quan 
és la famosa hora del pati.

El panorama de les escoles i ins-
tituts té ja més de tres dècades, 
però ara a aquest eix educatiu s’hi 
afegeix el TecnoCampus que, en te-
rreny del propi barri, s’estén i obre 
la porta a tota la zona del Rengle, 
just davant les Hortes del Camí Ral. 
Estaríem parlant de gairebé un barri 
nou, amb trams per desenvolupar, 
però administrativament correspon 
al mateix Pla d’en Boet. L’accent 
per l’educació encara anirà a més si 
veu la llum més tard o més d’hora el 
Centre de Formació Professional inte-
grat que ha d’anar al costat del TCM.

BARRI A BARRI
PLA D’EN BOET

El Pla d’en Boet és un dels 
barris amb més presència de 
centres educatius

barri abarri Pla d’en Boet
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El barri batega al ritme dels seus estudiants

redacció

Les famílies de l’Angeleta Ferrer esperen amb candeletes la nova escola, 
que s’hauria d’inaugurar d’aquí a vora un any. Mentre esperen, cada dia 
són al Pla d’en Boet on el centre educatiu comparteix equipament amb 
el CEIP Torre Llauder, a les instal·lacions d’aquest. Al lògic xoc que va 
seguir el tancament d’un dia per l’altre del centre de la Plaça de Cuba, el 
va seguir algunes veus crítiques pel fet d’anar a aquest barri com a alter-
nativa. Ben aviat, però, les crítiques i els prejudicis van quedar sepultats 
per una convivència exemplar en el si de les dues comunitats educatives 
i, tot i la incomoditat del desplaçament, les possibilitats que ofereix les 
instal·lacions de Torre Llauder pels nens i nenes de l’Angeleta.

  Torre Llauder i Angeleta Ferrer, un exemple
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“El polígon del Pla d’en Boet és el millor per la varietat d’ofertes”

Quina és la seva vinculació amb 
el barri?
La meva vinculació amb el barri és 
purament comercial. Fa quinze anys 
que hi tinc l’Iluro Park, un parc infan-
til, i n’estic molt satisfet.

El polígon del Pla d’en Boet és un 
dels grans de Mataró.
Jo diria, a més a més, que és un dels 
millors polígons que hi ha a Mataró. 
Tot i ser un espai industrial, hi ha tot 
tipus de negocis: empreses, serveis, 
restaurants i discoteques. 

Què el diferencia d’altres polígons 
industrials de Mataró?
L’accés, sobretot. Pel meu negoci, 

per exemple, és el millor lloc per-
què tinc clients de tota la comarca 
i arribar-hi és senzill, està a prop 
de la N-II i l’autopista i hi ha for-
ça espai per aparcar. I, a banda, 
la varietat d’ofertes que s’hi poden 
trobar. Molts joves surten de festa 
aquí, on hi ha molts restaurants i 
discoteques i aquest és un bon es-
pai. L’únic incovenient és que els 
caps de setmana alguns joves beuen 
al carrer i molesten.

Què hi troba a faltar?
El polígon del Pla d’en Boet està 
molt a prop de la ciutat i hi ha ne-
gocis diferents que fan que la gent 
hagi d’anar pels carrers. Per això, 
s’hauria de procurar cuidar més 
el polígon i netejar-lo més sovint. 
Sempre hi ha cartrons, fustes, coses 
per terra i no es té cura dels arbres. 

BARRI A BARRI
PLA D’EN BOET REDACCIÓ

Entrevista a Francisco Díaz,  
propietari del parc infantil 
Iluro Park

barri abarri Pla d’en Boet
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El Tecnocampus atrau cada cop més estudiants de fora del Maresme

La construcció i posada en marxa 
del Tecnocampus va ser un autèntic 
revulsiu per a la zona adjacent al po-
lígon del Pla d’en Boet. L’arribada a 
Mataró des de la Laia l’Arquera està 
presidida per un campus universitari, 
el nombre d’alumnes del qual no ha 
parat de créixer des del seu primer 
curs el 2011. 

De fet, les xifres s’han duplicat 
des d’aleshores i aquest curs, el 
TCM té 3.000 alumnes. Els alumnes 
han anat augmentant entre un deu i 
un vint per cent cada any, així com 
també s’han doblat els graus que s’hi 
imparteixen. Dels sis que hi havia el 
2011, actualment n’hi ha onze, tots 
ells adscrits a la UPF. Si això s’ha do-

nat, Miquel Rey creu que és perquè 
“la concepció del projecte era bona” i 
perquè s’ha treballat “per adaptar els 
plans d’estudis a allò que demanen 
les empreses”.

El Tecnocampus s’està consoli-
dant com a centre universitari de 
referència de la seva zona. Gairebé 
el cinquanta per cent del total de 
l’alumnat prové de fora de la comar-
ca del Maresme, una xifra que ha 
crescut notablement els darrers anys. 

L’oferta diferenciada és, segons 
el president del Tecnocampus, Mi-
quel Rey, un dels principals factors 
d’atracció d’estudiants, ja que hi ha 
graus que únicament s’imparteixen 
al Tecnocampus. 

A mitjan dels anys 2000, la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya 

BARRI A BARRI
PLA D’EN BOET REDACCIÓ

L’oferta diferenciada és un 
dels factors que ha fet créixer 
la xifra

(UPC) i la Universitat Pompeu Fabra 
(UPF) consideraven que els centres 
adscrits que tenien a Mataró eren un 
espai més on impartir els mateixos 
graus que ja s’impartien 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, segons Rey, 
“l’oferta és prou interessant perquè la 
gent es desplaci fi ns a Mataró”, i això 
és el que ha permès que gent vinguda 
d’arreu del territori s’hagin convertit 
en alumnes del Tecnocampus. 

L’espai universitari també va 
permetre obrir un nou hotel i una resi-
dència per a gent gran, així com dotar 
la ciutat d’un edifi ci de negocis, el 
Rengle. Els negocis que s’han obert 
des del naixement del parc tecnològic 
són molts i això permet afi rmar que ja 
es tracta d’un pol bàsic de la ciutat. 

barri abarri Pla d’en Boet
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Una perruqueria única t’està esperant

Qui ha dit que totes les perruque-
ries són més o menys iguals? N’hi 
ha prou d’entrar a JAIMESSALÓN, 
dins l’edifi ci del Paradise, per veure 
com en instal·lacions, tracte i so-
bretot cartera de serveis, hi ha llocs 
assenyalats i aquest és un d’ells. El 
seu equip professional es combina 
amb una sèrie de tractaments que 
ofereixen en exclusiva, que ningú 
més té a Mataró i rodalia. A més, 
per preus, a l’abast de totes les bu-

txaques, treballen amb les primeres 
marques del sector tant en perru-
queria com en manicura, pedicura i 
tot tipus de tractaments capil·lars.

Una color-teràpia en butaques de 
massatges relaxants, en què tens un 
relax corporal i mental, l’exclusiva 
línia d’extensions Great Lenghts o 
tractaments de pedicura amb para-
fi na per suavitzar la pell, són només 
alguns dels serveis que trobem en 
unes instal·lacions noves pensa-
des per al tractament integral de 
la imatge.

BARRI A BARRI
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JAIMESSALÓN ofereix serveis 
exclusius a Mataró i un tracte 
personal i proper

 Preus especials d’estrena

Amb motiu de la inauguració Jai-
mes Salón rebaixa els seus preus:
Color Loreal: 20 euros.
Tall home: 10 euros.
Pentinat dona: 12 euros 
(amb el tall de regal)
Manicura i pedicura Shellac: 
53 euros.
Manicura i Pedicura Vinilux: 
48 euros.
Ungles en gel: 35 euros.
Maquillatge: 25 euros.

barri abarri Pla d’en Boet
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PRECIOS

CTRA. BARCELONA, 24, MATARÓ
T. 937 998 358 · M. 638 897 752

INFO@JAIMESSALON.COM
WWW.JAIMESSALON.COM

PRECIOSPRECIOS
INAUGURACIÓNINAUGURACIÓNINAUGURACIÓN

de
Color 20€
Corte 10€
Peinado + Corte 12€
Uñas de gel 35€
Manicure + Pedicure Shellac 53€
Manicure + Pedicure Vinilux 48€
Tratamiento Keratina anti-age MYRIAM.K 35€
Alisado Francés MYRIAM.K 120€
Tratamiento Keratina alisado brasileño MYRIAM.K 80€
Maquillaje 25€

PELUQUERIA UNISEX PARA TODAS LAS OCASIONES
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Jaimessalón Perru-
queria i Estètica
Carretera Barcelona, 24

McDonald’s
Pintor Vicenç Puig, 2

Aluminis Montper
Carrasco i Formiguera, 2B

Autobox Mataró
Serra i Moret, 13

Petchibebe
Camí del Mig, 69

Paradise 
Carretera Barcelona, 24

Oliveras
Camí del Mig, 61

Perruqueria Arsiva 
Grup
Joaquim Galí Verges, 3

Centre de serveis 
dentals Mataró
Lluís Companys, 41

Rodamon 2
Francesc Macià, 39                      

Iluro Park
Carrasco i Formiguera, 1-5

Cristaleria Castillo
Batista i Roca, 6

Ferreteria Arenys
Pablo Iglesias, 33-35

Taller Pla d’en Boet
Pepeta Moreu, 4

Candau
Pablo Iglesias, 33-35

Mercat del Moble
Pablo Iglesias, 20

Mármoles Nou lluro
Pablo Iglesias, 20

Plàstics Boet
Batista i Roca, 55

Missatgers Sant 
Valentí
Sant Valentí, 30
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Del plat al paladar
Sant Valentí, 38                     

MOC
Batista Roca, 2 - Pablo 
Iglesias, 24

Aluminis Notario
Sant Cugat, 107

Bull control
Comtes Mir i Borrel, 4

Granja Sant Valentí
Sant Valentí, 42

Kings dreams
Pablo Iglesias, 18

Net Oil 
Camí del Mig - Batista Roca

Papereria Balada
Francesc Macià, 65

Taller Miquel Villalba
Castaños. 141

Sportium/Mataró 
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Méndez Núñez, 30

Vanessa Garcia 
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La gran zona industrial de la ciutat

Encara que els més vells encara s’hi 
refereixen com a “Polígono Esparte-
ro”, nom que va rebre durant molts 
anys, més foscos que els actuals, 

el Polígon industrial del Pla d’en 
Boet és, podríem dir-ho, la meitat 
de l’ànima i la vida del barri. 

N’hi ha prou de veure el mapa de 
comerços de proximitat per detec-
tar com quasi la meitat de l’activitat 
se centra en aquests carrers de 

barri a barri
pla d’en boet redacció

A la meitat no habitada del 
barri s’hi concentra molta 
activitat econòmica

naus, amb usos cada cop més di-
versifi cats, el gran pol d’activitat 
econòmica de Mataró. El polígon del 
Pla d’en Boet té les virtuts del fàcil 
accés i la connectivitat viària i pre-
senta, a més a més, una triple vida 
que queda patent, per exemple, en 
les 24 hores que separen les 12 del 
migdia d’un divendres de les 12 del 
dissabte. En un sol dia el Polígon ha 
acollit l’activitat industrial i comer-
cial d’un dia de cada dia, ha rebut 
centenars de joves o no tan joves 
de festa, i al matí de dissabte veu 
com milers de persones assisteixen 
al mercat ambulant més important 
que es fa a la ciutat.

Aquesta multiplicitat d’usos no ha 
escatimat crítiques de qui creu que 
el Polígon no està optimitzat per a 
l’activitat econòmica per la qual es 
va dissenyar. El cert és que la zona 
ha virat i manté la força de les naus 
però és també cada cop més un pol 
comercial, d’un tipus de comerç ca-
racterístic que requereix dels metres 
quadrats que, a Mataró, sols es po-
den trobar aquí.

barri abarri Pla d’en Boet
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La ferreteria de confiança

La Ferreteria Arenys ha aterrat a 
Mataró. Aquest nom ja era molt 
conegut per bona part de fusters i 
professionals de Mataró que ana-

ven a Arenys de Munt a contractar 
materials i comprar les primeres 
marques que distribueixen. No 
hauran de tornar a fer carretera, ja 
que la Ferreteria Arenys ha obert al 
Polígon del Pla d’en Boet i ofereix 
els seus serveis de la màxima con-
fiança des d’unes instal·lacions de 

barri a barri
pla d’en boet redacció

Ferreteria Arenys, 
especialitzada en fusteria, 
aterra al Pla d’en Boet

500 metres quadrats. Si els pro-
fessionals del sector– tant fusters 
com instal·ladors– ja hi confiaven, 
també és la millor alternativa pels 
molts amants del bricolatge que hi 
trobaran consell, servei professional 
i una àmplia gamma de productes 
per a tot tipus d’especialitats.

A Ferreteria Arenys podem trobar 
les primeres marques del sector, 
amb un servei acreditat per 25 
anys d’experiència. L’especialitat 
és la fusteria, però s’hi pot trobar 
des de portes, ferratges, abrasius, 
protecció, lavabos, roba professio-
nal, portes corredisses, materials de 
cuina, coles, silicones, pintures. En 
definitiva tot el que es necessita per 
fer petita obra dins una llar.

El nou centre de Mataró és distri-
buïdor de les primeres marques del 
sector, ofereix servei diari i suposa 
una nova oferta de ferreteria genera-
lista per una banda, i especialitzada 
en el camp de la fusteria per a pro-
fessionals o aficionats per l’altra.
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Un campus d’arqueologia a Torre Llauder

L’Ajuntament de Mataró i la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona van 
signar un conveni a fi nals del mes de 
gener d’aquest 2015 per a la creació 
d’un campus d’arqueologia amb el 
jaciment de la vil·la romana de To-
rre Llauder com a argument de pes. 
Els alumnes d’Arqueologia de la 
UAB fan pràctiques a la vila roma-
na de Torre Llauder, descoberta el 
1961 i en la que encara hi ha al-
menys dotze anys d’excavacions per 
endavant, dins les instal·lacions ma-
teixes del Clos Arqueològic, segons 
l’Ajuntament. Cada any hi passaran 
una vuitantena d’estudiants que tin-
dran l’oportunitat de fer pràctiques 
sobre el terreny. 

També hi ha espai a la ciutat per 
fer algunes classes més teòriques a 
la masia de Can Boet, el Centre de 
Patrimoni Arqueològic i Natural de 
Mataró. En aquesta masia també 
hi ha espais previstos perquè fi ns a 
una quinzena d’alumnes es puguin 
allotjar per fer-hi pràctiques de llar-
ga estada.

El rector de la UAB, Ferran Sancho, 
va qualifi car d’“espectaculars” les 
restes romanes de Torre Llauder i 
afi rma que poder-hi enviar alumnes 
a conèixer de prop aquest espai, fa 
del nou campus d’arqueologia un 
campus de “nivell internacional”. 
Els estudiants, diu, han d’estar 
“satisfets”. En la presentació del 
conveni per a l’excavació del Clos Ar-
queològic de forma conveniada amb 
estudiants de la UAB, l’aleshores 

BARRI A BARRI
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Els estudiants de la UAB fan 
pràctiques al jaciment romà 
de Mataró

alcalde Joan Mora va voler reforçar 
la idea del pol de coneixement que 
conformarà el campus amb seu a 
Can Boet, el Parc Tecnològic Tecno-
Campus Mataró-Maresme i el futur 
Centre de Formació Professional 
Integrat que, en cas que prosperi a 
Mataró, s’ubicaria al sector d’Iveco 
més proper al TCM. Mora va assegu-
rar, en el seu moment, que s’estava 
creant “un pol de coneixement que 
ha de servir per posar en valor els 
mateixos estudiants i el seu futur, 
apostant pel coneixement com a pal 
de paller del futur”.

A fi nals de l’any passat, una vintena 
d’alumnes de la UAB ja van fer unes 
jornades de pràctiques en aquest 
jaciment, obrint la porta a l’actual 
col·laboració conveniada entre la 
universitat i l’Ajuntament.

havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69

barri abarri Pla d’en Boet
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“L’ambient del Pla d’en Boet és molt familiar”

Té una vinculació estreta amb el 
barri?
Vaig néixer al barri, també hi vaig 
créixer i he format una família aquí. 
De fet, la resta de la família també 
hi viu. I jo, a més a més, fa tretze 
anys que vaig obrir un taller mecànic 
al carrer Pepeta Moreu. 

Què en penses del barri?
El barri és molt tranquil, habitual-
ment. La gent és molt agradable, 
molts veïns són de tota la vida i 
l’ambient és molt familiar. Tots ens 
fi em de tothom i això s’agraeix per-
què ajuda a viure molt a gust en 
aquest barri. A més a més, tenim de 
tot al barri: estem a prop de la platja, 

un espai fantàstic per passejar i fer 
esport, i al barri disposem de molt 
bona mobilitat i accés a la ciutat, 
diversos col·legis per escolaritzar els 
nostres fi lls, biblioteques i un bon 
centre cívic.

No hi trobes cap defecte?
Les meves fi lles s’hi fi xen molt més 
que jo i moltes vegades tenen raó. 
Els carrers, a vegades estan bruts 
perquè hi ha moltes defecacions de 
gossos i la gent no les recull. Però, 
és clar, tampoc hi ha un espai on 
els gossos puguin passejar-se lliu-
rement. I el mateix passa amb els 
grans espais pels nens. No hi ha un 
parc on els nens puguin anar a xutar 
la pilota o anar en bicicleta. Només 
hi ha parcs petits o poliesportius 
privats i crec que, de cara a l’oci 
dels més petits, hi ha una assigna-

BARRI A BARRI
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Entrevista a Lluís Manel 
Urzúa, veí del barri i propietari 
del taller Pla d’en Boet

tura pendent. 

Cal més neteja, doncs?
Sí, crec que sí. És un barri bonic i 
agradable i malgrat no estar molt 
brut, sí que aniria bé que es tingués 
cura d’aquests detalls. El mateix 
passa amb els arbres. Fa la sensa-
ció que no estan podats i que estan 
descuidats. 

Sou els veïns més propers a la zona 
d’oci nocturn. Com ho viviu?
És cert que hi ha caps de setmana 
que costa dormir, però en general es 
pot conviure amb el fet que molts 
joves passen pel barri. És inevitable 
que absorbim part de la sorollositat 
que generen els joves que tornen a 
casa per dins la ciutat, ja sigui en 
cotxe o a peu. Se sent més soroll? 
Sí, però és acceptable. 

barri abarri Pla d’en Boet
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El Mataró Parc Boet viu el seu millor moment

L’any que ve l’Associació Esporti-
va Boet complirà 35 anys. Si per 
a una persona aquesta data se sol 
considerar com el fi nal de la joven-
tut, en el cas de l’equip taronja es 
pot ben dir que viu en la seva època 
més daurada, tant socialment com 
esportivament. L’entitat, que té en 
el pavelló Eusebi Millan el seu for-
tí –compartit amb el FS Ciutat de 
Mataró– manté el seu primer equip 
masculí en la màxima categoria ca-
talana, la Copa Catalunya, jugant-li 
de tu a tu, a la Unió Esportiva Ma-
taró i donant a llum a una rivalitat 
sana entre els dos equips, en la línia 
que de l’altre esport rei, el futbol, 
hi havia hagut entre el CE Mataró i 

la Cerdanyola. El Boet ha fet bé els 
deures i ha crescut com a entitat i 
com a equip. 

Tot i que ha començat força min-
vat per les lesions, l’equip taronja 
juga per tercera temporada conse-
cutiva a Copa Catalunya amb ganes 
d’intentar repetir el bon paper de 
l’any passat, quan no van progressar 
en les fases d’ascens a la lliga EBA.

Una de les novetats d’aquest any és 
el fi txatge de Kerry Jones, un jugador 
imponent de Texas, primer nord-
americà de la història del club. Un 
altre suport que no jugarà a la pista 
però que dóna bona fe de l’aposta 
del club, és que el nou patrocinador 
és, ni més ni menys, que el Mataró 
Parc, l’operador comercial més im-
portant de la ciutat.

BARRI A BARRI
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Competeix per tercer any a 
Copa Catalunya, al mateix 
nivell que UEM

barri abarri Pla d’en Boet

Tot Barri 23,24 boet.indd   2 21/10/15   13:43



El Mataró Parc Boet viu el seu millor moment

redacció

L’altre gran referent esportiu del barri és el Club Esportiu Pla d’en Boet, 
l’equip del barri hereu de la històrica Peña San Valentín les inicials de la 
qual PSV van ser el nom amb què es coneixia el club, com imitant el mític 
equip d’Eindhoven, a Holanda. El club és un planter incessant de nens 
que volen gaudir jugant a futbol i el camp també acull molts equips de 
veterans i altres nivells. A l’altra banda de l’Avinguda de Lluís Companys hi 
ha les instal·lacions d’un altre històric del futbol local com és la Juventus 
que, després d’una vida al Palau, va passar a jugar al camp de Can Xalant.

 El CE Pla d’en Boet, un planter incessant
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Els dos símbols del barri

Qui ha dit que un barri no té sím-
bols propis. El Pla d’en Boet té una 
iconografi a especial, que pots con-
juntar en passat o en present i que 
en tots dos casos revela que el barri 
ha acollit els símbols passat i mo-
dern de la ciutat. Per una banda la 
Torre Llauder –sota de la qual van 
emergir les restes de la vil·la roma-
na– va ser durant molt temps el gran 
ítem del barri. De l’altra trobem la 
monumental Laia L’Arquera que go-
verna l’entrada a la ciutat.

La Torre Llauder
Un barri d’urbanització tardana com 
el Pla d’en Boet guarda com el tresor 
de la corona el jaciment arqueològic 
de la vil·la romana de Torre Llauder. 
Es tracta d’un testimoni únic de 
l’època romana, una antiga vil·la 

d’un potentat que el temps va con-
servar sota la casa coneguda com 
Torre Llauder. El seu descobriment, 
la reivindicació de la seva conserva-
ció i la seva pròpia existència diuen 
molt del Pla d’en Boet com a barri.

L’enderrocament de la Torre Llauder, 
el casalot del segle XV amb motiu 
de l’inici de les obres d’esplanació 
del barri, va provocar moviments 
de protesta i reivindicació contra 
l’especulació que es feia del sòl i 
contra la política dirigida a obtenir 
el màxim benefi ci econòmic a costa 
de la història. Va ser com un naixe-
ment sobtat de la consciència de 
barri d’aquesta zona i, a posteriori, 
va permetre el descobriment del ja-
ciment romà, salvat ‘in extremis’ i 
que fi ns dècades després no ha re-
but el tracte i el tacte que mereixia.

La vil·la romana que s’amagava sota 
la Torre Llauder representa una de 

BARRI A BARRI
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La Torre Llauder i la Laia 
l’Arquera són les dues grans 
icones. passat i present

les puntes de llança de la nova apos-
ta turística de la ciutat. Per les seves 
característiques suposa un jaciment 
a incloure en rutes especialitzades 
i el Clos erigit al seu voltant és, pre-
cisament, per explotar-ne la seva 
visitabilitat. 

La imatge de Mataró
Si la Torre Llauder és la imatge a la 
que associem en el passat del barri, en 
perspectiva moderna no hi ha res que 
destaqui com ho fa la Laia l’Arquera, 
l’escultura monumental de l’enyorat 
Josep Maria Rovira Brull. La Laia 
ja va ser aclamada per unes 8.000 
persones en la seva inauguració i ha 
estat utilitzada com el gran emble-
ma de la ciutat, sols en competència 
amb el gegant Robafaves. L’escultura 
magnànima de la Porta Laietània és 
símbol de l’època de la “nova ciutat” 
i tant mataronins com visitants són 
incapaços ara d’imaginar el Pla d’en 
Boet sense la seva guardiana. 

barri abarri Pla d’en Boet
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Festes Aplec de 
Sant Simó 2015

Dia: 
Diumenge 25 
d’octubre.

Horari: 
18:30h.

Lloc: 
Pati de l’Ermita de 
Sant Simó (Mataró)

COMBAT DE GLOSA, 
QUI CANTARÀ MILLOR?

Després de l’èxit del combat de 
l’any passat on la sabadellenca Laia 
Pedrol va obtenir la victòria, aquest 
any torna aquesta cita dins les festes 
de Sant Simó, on glosadors de tot el 
país faran gala de la seva capacitat 
d’improvisar versos al moment. Amb 
l’acompanyament musical de La Coi-
xinera i la col·laboració del Cor de 
Carxofa i els Glosadors del Maresme. 
La glosa o cançó improvisada és el 
joc d’improvisar lletres al moment 
sobre melodies predeterminades. 
Aquesta pràctica consolidada a al-
tres indrets del món, a casa nostra 
està en ple procés de recuperació. 
Nyacres, garrotins, jotes o corran-
des s’aniran succeint en un seguit 
de proves. 

La Coixinera és una companyia 
nascuda al Maresme l’any 2001 amb 
el principal objectiu de fer arribar 
el Sarau a tots els públics. Repar-
tint Saraus per tot el territori i més 
enllà, aquesta formació vol establir 
un vincle entre les nostres melodies 
tradicionals i els ritmes més actuals, 
fent així la seva aportació concreta 
perquè la tradició musical del nostre 
país obtingui el reconeixement que es 
mereix i necessita.

ACTES

guia culturalguia cultural

MÚSICA

‘Happy Sapiens’
Concert acústic del grup barceloní. 
Divendres 23 octubre l 22h l Cafeteria 
Alarona (Pl. Santa Maria, 6. Mataró).

‘A cámara lenta’
Grup de pop-rock amb melodies molt 
enganxoses i ritmes que et faran vibrar.
Divendres 23 octubre l 23h l Sala Clap 
(C. Serra i Moret, 6. Mataró) l Gratuït.

Joan Miquel Oliver
Concert de presentació del seu darrer 
àlbum en solitari, ‘Pegasus’ (2015).
Divendres 23 octubre l 21h l La Sala 
(Pl. Nova, s/n. Argentona). Taquilla: 
17€. Anticipada: 13€.

Silent + Goliat + Aerial 
Blacked
Concert de mètal. Obriran la nit Goliat 
i Aerial Blacked. La banda maresmen-
ca Silent torna amb un nou treball 
‘The Kingdom of the Lost’.
Dissabte 24 octubre l 22h l Sala Clap 
(C. Serra i Moret, 6. Mataró) l Taquilla: 
9€. Anticipada: 6€.

TEATRE I DANSA

‘Cavalleria Rusticana’
A càrrec de l’orquestra Aula Lírica de 
Granollers. Música de Pietro Mascagni 
i lletra de Giovanni Targioni-Tozzetti. 
XI Cicle de Sarsuela.
Diumenge 25 octubre l 18h l Foment 
Mataroní (C. Nou, 11. Mataró) l Pla-
tea: 22€. Amfi teatre: 20€.

INFANTIL

El Conte de la Rotllana 
Narració del conte “Explica’m alguna 
cosa alegre abans que m’adormi”, de 
Debi Gliori.
Divendres 23 octubre l 17:30h l Bi-
blioteca Fundació Iluro (C. d’en Pujol 
19-25. Mataró).

Tallers a la biblio: 
‘Petjapapers de tardor’
Taller familiar per a nens i nenes a 
partir de 7 anys acompanyats d’adults.
Divendres 23 octubre l 18h l Bibliote-
ca Pública Pompeu Fabra (Mataró).

Cinema infantil en Català
Projecció de la pel·licula ‘L’Abella 
Maia, la pel·lícula’.

www.totmataro.cat/agenda   

Després de l’èxit del combat de 
l’any passat on la sabadellenca Laia 
Pedrol va obtenir la victòria, aquest 
any torna aquesta cita dins les festes 
de Sant Simó, on glosadors de tot el 
país faran gala de la seva capacitat 
d’improvisar versos al moment. Amb 
l’acompanyament musical de La Coi-
xinera i la col·laboració del Cor de 
Carxofa i els Glosadors del Maresme. 
La glosa o cançó improvisada és el 
joc d’improvisar lletres al moment 
sobre melodies predeterminades. 
Aquesta pràctica consolidada a al-
tres indrets del món, a casa nostra 
està en ple procés de recuperació. 
Nyacres, garrotins, jotes o corran-
des s’aniran succeint en un seguit 

La Coixinera és una companyia 
nascuda al Maresme l’any 2001 amb 
el principal objectiu de fer arribar 
el Sarau a tots els públics. Repar-
tint Saraus per tot el territori i més 
enllà, aquesta formació vol establir 
un vincle entre les nostres melodies 
tradicionals i els ritmes més actuals, 
fent així la seva aportació concreta 
perquè la tradició musical del nostre 
país obtingui el reconeixement que es 

Espai patrocinat per
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Dissabte 24 octubre l 11h l Biblioteca 
Antoni Comas (C. Prat de la Riba, 110. 
Mataró). l Gratuït

‘Esclats de vida a la tardor: 
els ocells’
Activitat destinada a famílies amb 
nens i nenes de 5 a 12 anys. 
Diumenge 25 octubre l 12h l Can Boet 
(C. de Francesc Layret, 75 Mataró).

L’hora del conte especial
‘La castanyera perduda’, conte musical 
de petit format amb cançons, titelles i 
actors. A càrrec de Sim Salabim.
Dimarts 27 octubre l 18h l Biblioteca 
Pública Pompeu Fabra (Mataró).

Buc de Contes 
‘Contes de pirates: Els sabres!’. Espe-
cial Diada de Sant Simó. 
Dimecres 28 octubre l 17:30h l Granja 
Caralt (La Riera, 91. Mataró)

L’hora del conte especial
‘En Bum i el tresor del Pirata’, a càrrec 
de la Cia. Homenots. Dins les Festes 
Aplec de Sant Simó 2015. 
Dimecres 28 octubre l 18h l Ermita de 
Sant Simó (Mataró).

Dijous a la biblio
Hora del conte especial amb motiu de 
La Castanyada.
Dijous 29 octubre l 17:30h l Bibliote-
ca Popular Fundació Iluro (Mataró)

XERRADES I LLIBRES  

‘Camina por el fuego’
Conferència/activitat que proporciona 
eines per ajudar a eliminar la por. A 
càrrec del coach Laín Garcia Calvo.
Divendres 23 octubre l 19h l Sala 
Burriac del TecnoCampus (Av. Ernest 
Lluch, 32. Mataró) l Gratuïta.

La importància de les vacunes
Xerrada de sanitat.
Divendres 23 octubre l 19h l Les Es-
mandies (Rda. O’Donnell, 94. Mataró)

‘Més enllà dels somnis’
Presentació del llibre de poemes i nar-
racions de M. Roser Llopart i Trias. 
Divendres 23 octubre l 20h l AAVV de 
l’Havana (Camí Ral, 163. Mataró).

Petit refranyer català-
esperanto
Presentació del llibre de Pedro M. 
Martín Burutxaga.
Dissabte 24 octubre l 18h l Biblioteca 
Pompeu Fabra (Pl. Occitània, Mataró)

‘Garrigada’
Festa d’homenatge al poeta català 
Francesc Garriga (1932-2015). 
Dissabte 24 octubre l 22h l Dòria 
Llibres (C. d’Argentona, 24. Mataró).
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Tallers a l’EMMM (C. Rocafonda, 20). 
10h: Palmes amb Peret Reyes i Guitarra 
ventilador amb Rafalito Salazar. 
11:30h: Ball per rumba amb Susana 
Salvador i Cajón amb Cento Carbó. 
Vermut “rumbero”: 13h a El Públic. 
Sessió oberta musical col·lectiva a 
l’entorn de la rumba catalana.

Diada de la Rumba Catalana

Dissabte 24 d’octubre l Gratuït.

Espectacle per a nadons de 0 a 1 any. 
Proposta musical per despertar els 
sentits dels més petits/es. Obtindreu 
recursos per a crear les primeres arrels 
musicals amb els vostres fi lls/es.

SORTIM EN FAMÍLIA

Taller musical per a 
nadons

Dissabte 24 octubre l 11:30h l Can 
Gassol (Pl. de la Pepa Maca, 15. 
Mataró) l Preu: 6€.
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“Laudato si”, l’encíclica del 
papa sobre l’ecologia
Xerrada-col·loqui a càrrec de Ramon Ma 
Nogués, biòleg i escolapi. Organitza: 
Estudis Socials Cristianisme Segle XXI.
Dilluns 26 octubre l 20h l Sala d’Actes 
Fundació Iluro (C. Santa Teresa 61. 
Mataró).

Patrimoni i nous usos: el 
repte de la nova biblioteca a 
l’Escorxador
Conferència dels arquitectes Dolors 
Periel, Lluís Gibert i Santi Romero.
Dilluns 26 octubre l 19:30h l Bibliote-
ca Antoni Comas (Mataró) 

‘Les mòmies al llarg de la 
història, interès científi c o 
morbositat disfressada?’
4a sessió cicle de conferències “Mort 
al Nil”, a càrrec d’Albert Isidro, 
traumatòleg i paleopatòleg. Organitza: 
Locus Amoenus.
Dimarts 27 octubre l 18h l Col·legi 
d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics 
(Can Xammar, 2. Mataró) l Preu: 5€.

‘La meva relació de parella 
no funciona o jo estic en 
crisi personal’
Xerrada a càrrec de l’equip d’atenció 
psicològica e la Fundació.
Dimarts 27 octubre l 19h l Fundació 
Hospital (C. Sant Pelegrí, 3. Mataró)

‘D’on venim, on som, on 
anem? Passat, present i 
futur de les biblioteques’
Taula rodona per debatre sobre els 
diferents models de biblioteques.
Dimarts 27 octubre l 19:30h Ateneu 
Fundació Iluro (La Riera, 92. Mataró).

Trobada amb Núria Pradas
Trobada amb l’autora del llibre “La 
noia de la biblioteca”.

Dimecres 28 octubre l 19:30h Biblio-
teca Antoni Comas (Mataró)

‘El dia a dia d’una cooperant 
a la República Dominicana’
Infuxerrada amb Lluïsa Osa, econo-
mista. Organitza: Dones Reporteres de 
Mataró.
Dimecres 28 octubre l 19h l El Públic 
(C. d’en Xammar, 6. Mataró)

‘Els grups de suport 
emocional. Testimonis reals.’
Xerrada a càrrec de Sara Bermúdez, 
psicòloga.
Dijous 29 octubre l 19h l Fundació 
Hospital (C. Sant Pelegrí, 3. Mataró)

‘Diamant Blau’
Presentació del llibre de Care Santos.  
Dijous 29 octubre l 19:30h l Dòria 
Llibres (C. d’Argentona, 24. Mataró).

RUTES I VISITES

La Casa Coll i Regàs
Visita audioguiada a l’edifi ci modernis-
ta creat per l’arquitecte mataroní Josep 
Puig i Cadafalch el 1898. 
Diumenge 25 octubre l De 10:30 a 
12:30h l Casa Coll i Regàs (C. Argen-
tona, 55. Mataró)

VARIS

Caminada contra el Càncer 
8è Caminem amb Maresme Oncològic 
contra el càncer de mama.
Diumenge 25 octubre l 9h l Sortida: 
Des del Parc Nou (Mataró) l Inscrip-
cions completes: Podeu comprar la 
samarreta al Col·legi Cor de Maria al 
preu de 7€.

FESTES I FIRES

Festes Aplec de Sant Simó
Divendres 23: 21h a l’Ermita, concert 
de música barroca “El so d’una nit 
de Shakespeare”. Dissabte 24: 10h 
al pati de l’Ermita, masterclass de 
Zumba. 10h, exposició artística. 10h, 
matinal infantil: xocolatada, simultània 
d’escacs, jocs gegants per infants, 
tallers participatius per a nens i nenes 
i infl ables. 16:30h, Cercavila de ge-
gants. 18:30h pl. Sant Simó, actuació 
de la Colla Castellera Capgrossos de 
Mataró. 18:30h a la pl de l’Havana, 
Gran castanyada popular i xou familiar 
de màgia i circ. 20:30h al pati de l’Er-
mita, havaneres amb el grup Port Bo. 
Diumenge 25: 9h, repic de campana. 
12h, Cercavila a Sant Simó (des de 
la pl. de l’Havana). Tot seguit, visita 
ofi cial del Sr. Alcalde i les autoritats 
de l’Ajuntament, acompanyats de la 
Família Robafaves. A continuació, Ball 
de Pescadors amb l’Esbart Dansaires 
d’Iluro. Després, ballada de sardanes. 
17h al pati de l’Ermita, espectacle 
infantil. 18:30h, combat de glosa. 
Dimecres 28: durant tot el dia, venda 
de sabres, panellets i castanyes, a 
càrrec dels pastissers de Mataró. 9h, 
repic de campana. 12h, eucaristia de 
Sant Simó. 18h, hora del conte especi-
al a l’Ermita de Sant Simó.
Dijous 29: 10h a l’Ermita, Recull de 
cançons populars a càrrec dels nens i 
nenes de l’Escola Anxaneta.
Del 17 al 29 d’octubre.

guia culturalguia cultural NÚM. 1694
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 Per enviar informació 

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

ELS REIS A MATARÓ

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

Cavalcada de Ses Majestats 
els Reis d’Orient 

167 ANYS DEL FERROCARRIL

Conferència: “Els 25 anys del Museu del 
Ferrocarril de Catalunya, espai de resguard 
de La Mataró”. Divendres 23 octubre a les 
19:30h a Can Palauet. Mostra i tallers ma-
quetisme ferroviari: dies 24 i 25 octubre a 
la Plaça Santa Anna. Visita guiada: “Miquel 
Biada, el primer ferrocarril”. Diumenge 25 
octubre 11h des de l’Ajuntament de Mataró. 
Ofrena fl oral: Dimecres 28 octubre, 13:30h 
a la plaça Miquel Biada.

10a Fira ferroviària

Divendres 23: 19h, presentació de les 
jornades i curs monogràfi c d’esperanto.
Dissabte 24: de 10 a 14h i de 16 a 20h, 
curs monogràfi c d’esperanto.
Diumenge 25: de 10 a 12h cloenda 
del curs i a les 13h concert vermut amb 
Pau de Nut.

MOSTRA

Jornades d’Esperanto 

Les Esmandies Casal de Barri (Rda. 
O’Donnell, 94. Mataró)
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exposicionsexposicions

Homenatge a Joaquim 
Dorda 
Obra pictòrica.
AAVV de l’Havana (Camí Ral, 163. 
Mataró) l Inauguració: divendres 23 
d’octubre a les 18h. 

Perico a Argentona. 
Plats i Olles
Museu del Càntir (Pl. de l’Església, 
9. Argentona) l Inauguració divendres 
23 d’octubre a les 19h. Fins al 22 de 
novembre.

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.

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

Isabel García
Dibuixos i pintures de l’artista.
Les Esmandies Casal (Ronda 
O’Donnell, 94. Mataró) l Fins al 30 
d’octubre.

Can Palauet 
(C. d’en Palau, 32. Mataró). 
· ‘Immersos en les Dades’. [Una] 
adaptació de l’exposició <<Big Bang 
Data>> del CCCB’.
Diumenge 25 octubre a les 12h, Visita 
dinamitzada i taller experimental.
· ‘Google in View’, d’Andrés Galeano.
Fins al 5 de desembre. 

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

‘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.

Sussi Vilaseca: ‘Terra’
Collage fotogràfi c sobre fusta.
Sala de l’Associació Sant Lluc l Casal 
Nova Aliança (C. Bonaire, 25. 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.

‘Arts i Ofi cis 1886-1960. 
Una escola a la memòria’
Comissariada per l’historiador Víctor 
Ligos. 
Can Serra-Museu de Mataró (El Carre-
ró, 17. Mataró). Fins al 21 de febrer. 

‘Re-Cycle’
Exposició d’Andreu Pérez (Tete Ji).
Casa Gòtica (Plaça de l’Església, 4. 
Argentona) l Fins al 27 d’octubre.

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

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

Original - Espai d’Artesans 
(Pl. Angel Guimerà, 4. Vilassar de Mar).
‘Pintures i Dibuixos de la mediterrània’: 
d’Antoni Bachs.
Fins al 9 de novembre.
Mayte Esturi: Exposició de pintura.
Fins al 30 de novembre.

Iban Sarabia
Exposició de fotografi es.
Digifoto (Av. Maresme, 283. Mataró). l 
Fins al 30 d’octubre.

Mataró, capital del 
gènere de punt
Can Marfà (Passatge de Can Marfà, 1, 
Mataró) l Exposició permanent. Visita 
guiada: dissabte 24 octubre 18:30h.

www.totmataro.cat/exposicions
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M|A|C Cúpula (Cementiri dels 
Caputxins. Passatge dels Molins, 
Mataró) l Inauguració: Diumenge 25 
d’octubre a les 12h.

INAUGURACIÓ

Andrés Galeano. Al sol

Inauguració de l’exposició i visita guiada 
a la Cúpula a càrrec de l’artista mataroní 
Andrés Galeano. Instal·lació feta a partir 
de fotografi es analògiques que formen 
part de la col·lecció de l’artista.

 Per enviar informació 

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

EL TOT MATARÓ EN PAPER
CADA DIVENDRES...

LES 24H A TOTMATARO.CAT
SUBSCRIU-TE AL MAILING DIARI A WWW.TOTMATARO.CAT/RSS // TROBA’NS TAMBÉ A FACEBOOK I TWITTER

EL TOT MATAREL TOT MATAR
CADACADA

LESLES 24H 24H A A
A PROP TEU
A PROP TEU
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ACTIVITATS

‘Alimentació saludable’ 
Conferència a càrrec de Teresa Torres, 
tècnica de salut pública de l’Ajunta-
ment de Mataró. 14è cicle d’activitats 
formatives per a la gent gran.
Dilluns 26 octubre l 16h l Casal Mu-
nicipal de la gent gran de Cirera (Rda. 
Frederic Mistral, 3-5. Mataró). 

Aules Sènior d’extensió 
universitària de Mataró 
ART: “Les vedutes de Canaletto: la 
Venècia del segle XVIII”. A càrrec de 
Mercè Riera i Arnijas (llicenciada en 
història de l’art).
Dimecres 28 octubre l 18h l Foment 
Mataroní (c/ Nou, 11. Mataró). 1r 
trimestre. Acte exclusiu per a socis.

CASALS

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

Associació de gent gran la 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Actuacions: Dimarts 3 novembre a 
les 17h, “El Tenoriu” d’Ernest Samper, 
a càrrec del grup de teatre Gatassa. 
Dimarts 10 novembre a les 17h, actu-
ació del Grup de Play Back Gatassa. • 
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 la Sala del Bar. 
• Activitats: Pintura a l’oli. Puntes co-
ixí. Coral. Petanca. Informàtica. Grup 
Play Back. Grup de Teatre Gatassa.

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

gent grangent gran
www.totmataro.cat/gentgran
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Casal de gent gran de 
Cirera. Rda. Frederic Mistral, 3-5. 
Mataró. Tel.: 93.799.79.67.
• Ball: cada diumenge de 17 a 20h. • 
La Castanyada: divendres 30 octubre 
a les 17h. • Exposició ‘Memoria en 
pieza’ de la Creu Roja, fi ns al 27 de 
Novembre. • 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.

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

 Per enviar informació 

email: agenda@totmataro.cat
ofi cina: al C. Xammar, 11. Mataró
telèfon: 93 796 16 42
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parlem de...

... Art inconformista rus

La Nau Gaudí presenta, del 16 de juny 
de 2015 al 10 de gener de 2016, 
l’exposició Art inconformista rus per-
tanyent a la Col·lecció Jean-Jacques 
Guéron.

L’art rus ha estat, des de sempre, un 
gran desconegut en les nostres contra-
des. La Història de l’Art que coneixem 
és la de l’Europa Occidental i si encara 

ÀLVAR SÁEZ I PUIG
HISTORIADOR DE L’ART I 
GESTOR CULTURAL

ho acotem més, a les mostres 
artístiques de les civilitzacions 
mediterrànies.

El poc que es coneixia de 
Rússia eren icones i arquitec-
tures amb estretes relacions 
amb l’Art Bizantí, i en el segle 
XX l’aposta forta per un art ofi-

cialista dels artistes afins al règim 
comunista. 

Què ens aporta aquesta mostra? La 
frescor, la novetat, la transgressió dels 
artistes, que durant els anys cinquanta 
i seixanta, no es varen sumar a l’art 
hermètic, típic i estàtic soviètic.

Quin és el risc d’aquesta exposició? 
Què no s’entenguin els significats i 
significants , que no es coneguin els 
artistes: Arefiev, Boulatov, Bruskin, 
Chelkovski, Chemiakin, Kabakov, Kha-

ritonov, Krasnopevtsev, Kropivnitskaia, 
Kropivnitski, Masterkova, Mikhnov-
Voitenko, Nemukhin, Ney, Poutiline, 
Rabine, Shvartsman, Steinberg, Tse-
lkov, Weisberg, Yakovlev, Yankilevsky, 
Zaborov, Zélénine i Zverev i que el 
públic que la visiti ho faci més per 
curiositat, ampliació de coneixements 
artístics o gaudi estètic que no pas 
per què a priori el cartell artístic si-
gui conegut.

Podríem entrar en el debat si l’art 
és per a tots o només per a erudits, si 
val la pena oferir aquestes exposicions 
per a públic molt especialitzat o cercar 
altres alternatives. I si molt m’apuren, 
val la pena en termes de sostenibili-
tat mediambiental o cultural visitar 
una exposició, un dissabte a la tarda, 
en la que estàs completament sol? 
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                      TOCA EL CEL
El tennista mataroní Albert Ramos supera 

el número 3 del món Roger Federer

o s t e o p a t i a

f i s i o t e r à p i a

Montserrat Cabré Esteve
Osteòpata i fisioterapeuta / col. 5162

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

Centre Osteopatia
Montserrat Cabré

Solucionem la majoria de casos a la primera visita

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

o s t e o p a t i a

f i s i o t e r à p i a

ntserrat Cabré Esteve
col. 5162
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Suplement col·leccionable 
d'informació esportiva

2a època
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redaccio@eltotesport.com
www.eltotesport.com

Bach i Lloret
Els dos waterpolistes han jugat 
amb Espanya a Montenegro 
amb derrota per 11-6 en partit 
de la Lliga Mundial

Líder solitari
Després de guanyar aquesta 
setmana, el Joventut Handbol 
Mataró, per primera vegada, és 
líder en solitari de la 1a Estatal

 AGENDA STAFF    EL TOT ESPORT

PERIODISTA

ÀLEX GOMÀ

“Sempre ho hem fet així”. ¿Quants 
cops hem sentit aquesta frase quan 
hem proposat a algú fer una cosa dife-
rent? És una frase dura, ja que tanca 
qualsevol possibilitat de canvi, de 
possible millora. També pot ser que 
la idea proposada no aporti res de bo, 
però aquesta és la gràcia del mètode 
de l’assaig i error. Provant, provant, 
amb il·lusió i inconformisme, sovint es 
troben grans solucions o neixen grans 
idees alternatives. De vegades d’una 
idea esbojarrada, n’acaba naixent una 
idea del tot coherent. D’aquelles que 
sembla estrany que no hi haguéssim 
caigut abans.

Fa 47 anys Dick Fosbury i el seu 
entrenador van decidir fer les coses 
radicalment diferents de com s’havien 
fet fi ns aleshores. L’explosió va ser fa 
47 anys, el 20 d’octubre de 1968, a 
Mèxic, quan l’atleta americà va penjar-
se la medalla d’or en la prova del salt 
d’alçada. Fosbury és el paradigma. Ja 
n’hem parlat en altres ocasions, entre 

altres coses, perquè és el nom de la 
revista digital que vam engegar des del 
Grup El Tot i que ja té un any i mig de 
vida. Una revista que parla de tot l’altre 
esport i que aquesta setmana ha estre-
nat una web d’actualització diària, el 
Fosbudiary. No hi trobareu cròniques i 
resultats, però sí que hi veureu notícies 
i opinió, prenent el pols a l’actualitat 
poliesportiva.

Està molt bé pensar de tant en tant 
en aquell “boig que saltava amb una 
bamba de cada color” per tenir en 
compte que les coses no sempre s’han 
de seguir fent com es feien abans. 
El que fèiem fa deu anys, fa vint o fa 
trenta, no té per què ser vàlid avui dia. 
Les coses han d’evolucionar i el món 
de l’esport no n’ha de quedar al mar-
ge. Els que hi estem involucrats (ja 
siguem jugadors, entrenadors, periodis-
tes, directius...) hem de saber aprofi tar 
les millores tecnològiques, i fer un pas 
endavant. Apugem el llistó i seguim 
saltant.

L’inconformisme, motor de canvi
    Aquesta setmana ha fet 47 anys del famós salt de Dick Fosbury

OPINIÓ

TELÈFON  93.790.70.98 
FAX  93.755.41.06

EDITA  EL TOT MATARÓ, S.L.

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

 PERSONATGE  FET DESTACAT   

CASA

WATERPOLO
DIVISIÓ D’HONOR FEMENINA. LA SIRENA 

CN MATARÓ - WP ZARAGOZA. Dissabte a les 
12:45 hores al CN Mataró.

HANDBOL
1A ESTATAL.  JOVENTUT HANDBOL MATARÓ - 

SANT JOAN DESPÍ . Dissabte a les 18 hores 
al Pavelló Teresa Maria Roca.

LLIGA CATALANA FEMENINA. JOVENTUT HAND-

BOL MATARÓ - GAVÀ. Dissabte a les 20:15 
hores al Pavelló Teresa Maria Roca.

HOQUEI
1A ESTATAL.  MIS IBÉRICA CH MATARÓ - VILA-

NOVA. Dissabte a les 20:30 hores al Pavelló 
Jaume Parera.

T.TAULA
SUPERDIVISIÓ MASCULINA. CN MATARÓ - EL 

ALAMO. Diumenge a les 11 hores al CN 
Mataró.

FUTBOL
PRIMERA CATALANA CATALANA. CE MATARÓ 

SANTS. Diumenge a les 18 hores al Camp 
del Centenari, abans hi haurà la presenta-
ció ofi cial de tots els equips del club.

BÀSQUET
COPA CATALUNYA. MATARÓ FEIMAT - SANT 

CUGAT. Diumenge a les 19 hores al Palau 
Josep Mora, abans del partit hi haurà la 
presentació ofi cial de tots els equips del 
club.

COPA CATALUNYA FEMENINA. PLATGES MA-

TARÓ - SANT FRUITÓS. Diumenge a les 16 
hores al Palau Josep Mora.
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El tennista mataroní Albert Ramos va 
caure davant Jo Wilfred Tsonga (15è al 
rànquing ATP) en la tercera ronda de 
l’Open Màsters 1000 de Xangai. 

Després de realitzar la gesta històrica 
de superar Federer en segona ronda, 
Ramos-Viñolas va lluitar de valent contra 
el potent tennista francès, però va cedir 
en tres sets en un partit que va durar 
gairebé tres hores. 

Albert Ramos va començar el partit 
molt fort, guanyant el primer set 7-6 (7-5 
al tie break). Al segon set ho tenia tot de 
cara, però tot i tenir pilota de partit amb 
5-4 al marcador, va acabar cedint per 
5-7. En el tercer i decisiu set,  el francès 
Jo Wilfred Tsonga el va superar per un 
ajustat 4-6.

Un triomf històric
El triomf en segona ronda de Ramos 
davant Federer és equiparable, per pro-
jecció a escala mundial, al que un altre 
tennista mataroní, en Jordi Burillo, va 
aconseguir l’any 1992 quan va derrotar 

El mataroní va tenir pilota de partit 
però va acabar cedint davant el 
francès (15è del món) 

IRUN - QUADIS CNM 4-1
Borcic - Xavier Peral 3-0
Vidal - Yordi Jason Ramos 2-3
Endika Díez - Oriol Lario 3-0
Borcic - Yordi Jason Ramos 3-1
Díez - Xavier Peral 3-1

BURGOS - QUADIS CNM 4-0
Ausin - Xavier Peral 3-0
Diogo dos Santos -  Oriol Lario 3-0
Cornic -Yordi Jason Ramos 3-0
Diogo dos Santos - Xavier Peral 3-0

Albert Ramos frega una 
altra gesta però cau amb 
Tsonga

TENNIS
NOTÍCIA REDACCIÓ

Boris Becker en el Trofeu Comte de Godó, 
quan l’alemany també era el número 3 del 
rànquing ATP.  Aquest és el primer triomf 
d’un català davant el colós suís des que 
Tommy Robredo el va derrotar l’any 2013 
a l’obert dels Estats Units.   

El Quadis femení 
al davant de la 
Superdivisió 

TENNIS TAULA
SUPERDIVISIÓ REDACCIÓ

L’equip femení del Quadis Centre Natació 
Mataró va obtenir una important victòria 
a Vic i de moment, tot i que l’equip està 
clarament afeblit perquè no comptava 
amb jugadora estrangera, es manté a 
dalt de tot de la Superdivisió  Femenina 
Estatal, ja que ha obtingut tres triomfs en 
tres partits jugats.

La victòria decisiva la va obtenir la 
número dos mataronina, Paula Bueno, en 
superar la número tres local, Ana Garcia, 
en el setè partit, però abans també havien 
estat clau la victòria en el doble i la de 
Gàlia sobre l’ex-jugadora del Quadis 
Prosvirnina.

VIC - QUADIS CN MATARÓ 3-4
Natalia Prosvirnina - Maria Pérez 3-0
Ana Garcia - Gàlia Dvorak 0-3
Claudia Caymel - Paula Bueno 3-0

Va guanyar a domicili al Vic i ha 
obtingut tres victòries en tres    
partits jugats 

Caymel/Prosvirnina - Dvorak/Bueno 2-3
Natalia Prosvirnina - Gàlia Dvorak 0-3
Claudia Caymel - Maria Pérez 3-2
Ana Garcia- Paula Bueno 2-3

Doble derrota del masculí
Pitjor li van anar les coses a l’equip 
masculí del Quadis CN Mataró que en 
el seu doble partit per terres del nord va 
rebre dues derrotes, a Irun i a Burgos, i de 
moment està a la cua de la classifi cació 
del Superdividió.   
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1A JORNADA 10 OCTUBRE

Terrassa - Canoe . . . . . . . . . . .7-3
Sabadell - Cataunya . . . . . . 15-7
Barceloneta - MATARO . . . . .8-8
CN Barcelona - Rubí . . . . . . 11-6
Mediterrani - Sant Feliu . . . 16-4
Navarra - Sant Andreu . . . . 10-9
CLASSIFICACIÓ. Sabadell, 12 

Barceloneta 10, CN Barcelona 
9; QUADIS CN MATARÓ 8; 
Terrassa 7; Canoe i Mediterrani 
6, Catalunya 4; Sant Andreu i 
Navarra 3; Rubí 1; Sant Feliu 0. 

4A JORNADA 24 OCTUBRE

Catalunya - QUADIS CNM

No serà fàcil
L’equip del Quadis juga a la pis-
cina Sant Jordi davant el “Cata” 
un equip que gairebé mai ha 
estat fàcil. Allà el Quadis només 
hi ha guanyat dues vegades 
(7-10 la temporada 2013-14 
i 9-11 en el play-off de la 
2003-04). A part d’això trobem 
3 empats i 14 victòries locals. 
Sense anar més lluny la tem-
porada passada el resultat va 
ser de 9-8 favorable al “Cata”. 

Donen el cop a la BarcelonetaDonen el cop a la BarcelonetaDonen el cop a la BarcelonetaDonen el cop a la Barceloneta

BARCELONETA. Daniel López Pinedo, Sziranyi, Stra-
hinja Rasovic, Alberto Munarriz (1), Larumbe, Minguell 
Roca, Español (1), Tahull (2), Fran Fernàndez (2), 
Viktor Rasovic (2), Famera, Linares. 

QUADIS CN MATARÓ. Mario Lloret, Ramiro Veich 
(1), Marc Corbalán (1), Víctor Fernàndez (1), Robin 
Lindhout (3), Pol Barbena, Pau Bach, Àlex Codina 
(1), Pau Schnizler (1), Albert Merino.

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

Feia ja més de 13 anys que el Centre Natació 
Mataró no puntuava a la piscina Sant Sebastià, 
però el Quadis va donar el cop davant de qui era 
el líder de la Divisió d’Honor, el més poderós 
equip de l’estat, i campió d’Europa el 2014. 
I ho va fer demostrant un esperit competitiu 
impressionant remuntant un 7-3 al fi nal per 
acabar empatant a 8 gols. 

El primer quart va ser igualat, amb l’equip 
mataroní defensant bé i es va arribar al fi nal 

DIVISIÓ D’HONOR MASCULINA

WATERPOLO    
DIV. D’HONOR MASC.

CRÒNICA REDACCIÓ

El Sabadell és 
líder solitari

ATLÈTIC 
BARCELONETA

QUADIS      
CN MATARÓ8 8

amb 2-1. Només començar el segon quart 
Marc Corbalán, en jugada d’home de més, va 
empatar i això va “despertar la fera” i l’equip 
local va marcar dos gols molt ràpids. El Quadis 
va ajustar el marcador, però un 3-0 dels locals 
va semblar trencar el partit. Però novament el 
Quadis va demostrar caràcter per  ajustar fi ns 
al 7-5, amb gols de Lindhout i Codina.

Ja dins del darrer quart, Mario Lloret va 
començar a aturar-ho tot, i en Víctor Fernàn-
dez, aprofi tant un rebot, va posar la diferència 
mínima altre cop (7-6) i poc després Lindhout, 
completant el seu “hat-trick” va igualar el 
marcador posant la por al cos dels mariners.

En el tram fi nal, els col·legiats, amb algunes 
decisions polèmiques, semblava que donaven 
un cop de mà al Barceloneta, i Tahull va marcar 
en jugada d’home de més. 

Però a la darrera jugada, el Quadis va forçar 
una exclusió i l’argentí Ramiro Veich, faltant 4 
segons per acabar, va posar l’empat defi nitiu, 
culminant un partit efectiu del Quadis en les 
jugades d’home de més.   

La Sirena tritura les Dos Hermanas

DOS HERMANAS.  Trinidad, Garzón, Sànchez, Sal-
guero, Roldán (1), Díaz, Carmona (1), Miranda (1), 
Reina (1), Ward, Hudyn (2), Hurtado (1), De la Torre.

LA SIRENA CN MATARO. Elisabeth Keeve, Arianna 
Gragnolati (4), Aina Bonamusa, Alkistis Benekou (2), 
Roser Tarragó (5), Alba Bonamusa, Clara Cambray 
(1), Ciara Gibson (3), Ona Meseguer (1), Marta Bach 
(2), Laura López, Júlia Àvila.

PARCIALS’. 2-5, 3-4, 0-4, 2-5.

L’equip de La Sirena Centre Natació Mataró va 
guanyar amb gran solvència a la piscina del Dos 

DIVISIÓ D’HONOR FEMENINA
CRÒNICA REDACCIÓ

DOS 
HERMANAS

LA SIRENA CN 
MATARÓ 7 18

2A JORNADA 7 OCTUBRE

Rubí - Mediterrani  . . . . . . . . . . 9-6
Terrassa - Sabadell  . . . . . . . .4-23
D.Hermanas-CN MATARÓ . 7-18
Zaragoza - Moscardó . . . . . .11-8
Navarra - Sant Andreu . . . . .8-18

CLASSIFICACIÓ. Sabadell, Sant 
Andreu, LA SIRENA CN MA-
TARÓ 6;  Mediterrani, Rubí, 
Moscardó i Zaragoza 3; Terrassa, 
Navarra, Dos Hermanas 0.

3A JORNADA 24 OCTUBRE

QUADIS  CNM. - Zaragoza
Partit a priori fàcil
La Sirena no hauria de tenir rival 
davant un equip que ha perdut a 
Mataró en les 7 últimes tempo-
rades (la passada per 23-5). .

WATERPOLO    
DIV. D’HONOR FEM.

En queden tres 
d’imbatuts

Hermanas, i d’aquesta manera es manté a 
la part alta de la taula de la Divisió d’Honor 
femenina.

Des del primer moment es va veure que 
l’equip de Florin Bonca, on va reaparèixer 
la Roser Tarragó (que va fer 5 gols), es va 
mostrar molt seriós, amb bona defensa i so-
bretot amb un atac tremendament resolutiu, 
i al fi nal del primer quart ja dominava per 
2-5. Es va relaxar una mica al segon, però 
al tercer, on solen decidir-se molts partits, 
ho van brodar amb un 0-4, sentenciant 
totalment el matx.  
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WATERPOLO    
DIV. D’HONOR MASC.

WATERPOLO    
DIV. D’HONOR FEM.

4A JORNADA 17 OCTUBRE

S.Bonanova - Esplugues .25-27
SJoan Despí - Gavà  . . . . .35-29
Sant Martí - Montcada . . .26-23
Sesrovires - S.Quirze . . . . .28-30
Maristas Zar - S.Cugat. . . .35-34
OAR Gràcia - JOV. MAT. . .33-34
Sarrià - Granollers . . . . . . .37-31
Lleida Pard.-Palautordera 21-21
CLASSIFICACIÓ. JOVENTUT 

MATARÓ 8; Esplugues 7, Gra-
nollers B, Salle Montcada, Sant 
Martí Adr., Sarrià, Sant Quirze 
6, Palautordera i Maristas Za-
ragoza 5; Gavà, Sant Cugat, 
OAR Gràcia, Sant Joan Despí  
2, Lleida Pardinyes 1; Salle 
Bonanova, Sesrovires, 0.

5A JORNADA 24 OCTUBRE

JOVENTUT MAT.- S.Joan Despí
L’equip mataroní ha de defensar 
el lideratge en solitari davant 
d’un equip que la temporada 
passada va caure per 30-28. 

4A JORNADA 17 OCTUBBRE

S.Quirze -JOV. MATARÓ . . .27-25
Vilamajor - LLEIDA PAR. . 35-22
Tortosa - Igualada . . . . . . . . 20-17
Canovelles - Gràcia B . . . . 27-16
Gavà - Ascó  . . . . . . . . . . . . 27-14
S.Vicenç - Sesrovires. . . . . 28-24
Cardedeu - Vilanova C. . . . 32-15
CLASSIFICACIÓ. Vilamajor, Sant 

Vicenç 8; Canovelles 6; Ses-
rovires i Gavà 5; OAR Gràcia 
B, Cardedeu, Sant Quirze 4, 
JOVENTUT MATARÓ, Tortosa, 
Ascó, Igualada, Vilanova Camí 
2; Lleida Pardinyes 0.

5A JORNADA 24 OCTUBRE

JH MATARÓ - Gavà
Difícil partit per retrobar-se amb 
el triomf. 
ALTRES RESULTATS. 2a Cat. 

JHM B - Escola Pia Gran. 22-
28; 3a Preferent: JHM Atlètic 
- Alcarràs 23-12; Juv. masc.: 
JHM - Vendrell 33-18; Cadet 
masc. JHM - Bordils B 41-29; 
Infantil masc.: JHM - S.Martí 
Corazonistas 36-25; Cadet fem.: 
Sant Boi- JHM 34-15; Infantil 
fem: JHM- Sesrovires 27-5.

JOVENTUT MATARÓ. Pol Gavañach, Dani Torvisco 
porters; Jan Bonamusa (1), Marc Martínez (1), Dani 
Aguilera (2), David Pedragosa (6), Oriol Vaqué (7), 
Berenguer Chiva (1), Toni Busquets (2), Josep Juàrez 
(1), Roc Segarra, Marc Castilla (2), Eric Martínez (1), 
Àlex Bosch (4), Bernat Bonamusa (6).

PARCIALS. 3-2, 6-4, 9-6, 11-10, 13-13, 17-16 des-
cans; 18-20, 21-22, 22-22, 26-26, 31-29, 33-34.

El Joventut Mataró va aconseguir guanyar per la 
mínima, després d’un partit de gran intensitat, a 
la sempre complicada pista de l’OAR Gràcia de 
Sabadell, un dels històrics de l’handbol català, 
i s’ha situat líder en solitari de la 1a Estatal, per 
primera vegada en les deu temporades que fa 
que juga en aquesta categoria. 

A l’inici de partit l’equip groc-i-negre no 
s’acabava de trobar, sobretot en defensa, en-
caixant 9 gols en els primers quinze minuts 
(9-6). Fins al descans l’equip d’Hèctor del Pino 
va anivellar una mica, però sense poder posar-se 
per davant i al descans es va arribar amb 17-16.

A la represa el Joventut va tancar millor la 
defensa i es va posar per davant gràcies a la 
inspiració de David Pedragosa en atac (20-22). 
Però l’equip local va aprofi tar una doble exclusió 

1A ESTATAL MASCULINA

HANDBOL    
1A DIV. ESTATAL MASC.

HANDBOL   
LLIGA CATALANA FEM.

CRÒNICA REDACCIO

mataronina per tornar a posar-se per davant, 
generant novament dubtes en el Joventut que 
no aturava el llançament exterior de l’OAR, i 
en atac trobava a faltar Bernat Muñoz, absent 
per motius laborals, i a falta de 5’ l’OAR Grà-
cia dominava de tres gols (32-29).

Però aquí va sorgir l’esperit competitiu de 
l’equip, amb Pol Gavañach aturant al darrere, 
i Bernat Bonamusa carregant-se de respon-
sabilitat i marcant 3 gols, que amb un altre 
d’Oriol Vaqué (gran partit el seu amb 7 gols) 
i un de Dani Aguilera van permetre capgirar 
el marcador amb un parcial de 0-5, que ja va 
decidir el partit. 

El Joventut sol 
a dalt de tot

Líders sòlids

OAR GRÀCIA 
SABADELL

JOVENTUT 
MATARÓ33 34

L’equip groc-i-negre va fer un gran fi nal 
per guanyar a un històric

Líders en solitari 
per primer cop

JOVENTUT MATARÓ.  Marta Espejo i Laia Argelich 
porteres, Cristina Arteaga (1), Isabel Latorre (3), Mar 
Gómez, Laura Gallego, Aina Rossell (4), Tinna Falconi 
(4, 3 de p.), Irene Hernández (2), Judith Pérez (3), 
Laia Nonell (1), Saray Romero (1), Sandra Cariteu (6).

El Joventut Mataró femení va perdre a Sant 
Quirze de forma ajustada després de fer un 
partit que, tot i la derrota, va deixar molt bones 
sensacions. L’equip mataroní va jugar amb una 
gran intensitat defensiva, i al descans dominava 
11-12. Després de tres llançaments de penal 
fallats i algunes pèrdues de pilota, provocades 
pels nervis al tram fi nal, van fer perdre el partit.

Destacar l’actuació de Sandra Cariteu que 
va marcar 6 gols, i també destacar el treball 
defensiu d’Aina Rossell. Les noves incorpora-
cions també comencen a trobar el seu espai.  

LLIGA CATALANA FEM.
CRÒNICA REDACCIO

SANT   
QUIRZE

JOVENTUT 
MATARÓ27 25

Bones sensacions

LLAVANERES MARESMEWEEK.  Gisela Peláez, 
portera; Júlia Soler, Núria Palacios, Diana Gomà, 
Àurea Martínez, Mònica Torrellas, Roser Mitjans, 
Clara Weisweiler i Marta Gonzalvo. Lesionades, 
s’han quedat sense jugar, Mercè Espígul i Núria Gil.

L’equip de l’Handbol Llavaneres Maresmeweek 
de moment ha aconseguit tres victòries en els 
tres partits jugats i encapçala el seu grup de 
1a Catalana en igualtat amb Palautordera, Sant 
Boi i Cardedeu B. Aquest dissabte juguen a la 
pista del Vic. Hem de destacar la gran actitud 
defensiva de les maresmenques que va perme-
tre jugar amb calma i a poc a poc es va anar 
ampliant un avantatge que al fi nal del partit va 
ser de 21 gols.

L’equip masculí que juga a 3a Catalana va 
perdre per 21-31 davant el Poblenou C. 

1A CATALANA FEM.
CRÒNICA REDACCIO

HANDBOL 
LLAVANERES

HANDBOL 
TERRASSA31 10

De moment líders

OAR GRÀCIA
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1A JORNADA 17 OCTUBRE

Alcobendas - Girona  . . . . . . . 5-0
Tordera - CH MATARÓ . . . . . . 2-3
Palafrugell - Santa Maria . . . . 5-3
Sant Cugat - Rivas . . . . . . . . . 3-2
Vilanova - Manlleu . . . . . . . . . 4-5
Barça B - Mieres . . . . . . . . . . . 5-3
Arenys Munt - Sant Feliu . . . . 9-6
CLASSIFICACIÓ. Alcobendas, 

Arenys de Munt, Palafrugell, 
Barça B, Manlleu, Sant Cugat i 
CH MATARÓ 3; Tordera, Rivas, 
Vilanova, Mieres, Santa Maria, 
Sant Feiu i Girona 0.

2A JORNADA 24 OCTUBRE

Sant Feliu - Palafrugell
Manlleu - Sant Cugat
Santa Maria - Alcobendas
Girona - Tordera
CH MATARÓ - Vilanova
Rivas - Barça B
Mieres - Arenys de Munt

Dissabte a les 20:30 hores 
el CH Mataró jugarà el seu 
primer partit a casa davant el 
Vilanova.  

El Mis Ibérica comença amb bon peuEl Mis Ibérica comença amb bon peu

MIS IBERICA CH MATARÓ. Jordi Grané, Èric Florenza, 
Marc Povedano, Jordi Bartrès i Èric Serra cinc inicial; 
Marçal Oliana i Oriol Pujol.

GOLS. 5’ POVEDANO (0-1), 15’ Berna (1-1), 24’ 
POVEDANO (1-2), 29’ BARTRÈS (1-3), 54’ Can-
tero (2-3).

Gran estrena del  MIs Ibérica CH Mataró que va 
guanyar 2-3 a la complicada pista del Tordera.

OK LLIGA

HOQUEI   
1A ESTATAL

CRÒNICA REDACCIÓ

Els mataronins van estrenar la 
temporada amb una merescuda 
victòria a Tordera 

Els mataronins van fer una gran primera part 
i van marxar al descans guanyant 1 a 3. Pove-
dano va avançar als mataronins, Berna va fer 
l’empat pel Tordera, però abans d’arribar a la 
mitja part Povedano de penal i Jordi Bartrès 
amb un xut des de la mateixa línia del mig 
van posar l’1 a 3.

A la represa la gran actuació de Jordi Grané  
a la porteria, que debutava amb el primer 
equip, va evitar que el Tordera entrés de nou 
en el partit i que no marqués fi ns quan només 
restaven sis minuts pel fi nal. 

En els darrers sis minuts els mataronins van 
tirar d’ofi ci i es van acabar emportant aquest 
valuós triomf.    

El Cerdanyola 
primer líder

CP    
TORDERA

MIS IBÉRICA 
CH MATARÓ2 3

OK LLIGA
NOTÍCIA REDACCIÓ

MEDICARE SYSTEM CH MATARÓ. Erika Arellano 
(portera), Júlia Canal, Carla Fontdeglòria (1), Ona 
Castellví (1), Xantal Piqué (1), Marta Soler, Laura 
Manzanares, Anna Fontdeglòria i Ariadna Escalas 
(ps)..

GOLS. 25’ Manzanares (0-1); 31’ Carla Fontdeglòria 
(0-2); 34’ Castellví (0-3)..

Primera victòria  de la temporada del Medicare 

CH     
GIRONA

MEDICARE 
SYSTEM0 3

Primera victòria de la temporada de 
l’equip entrenat per Oriol Feliu  

System Mataró a la pista del CH Girona. Va 
ser un partit molt disputat, on les mataro-
nines van intentar fer-se amb el control del 
partit des de l’inici, amb una forta pressió 
a tota la pista que va castigar físicament 
l’equip rival. 

A la represa les locals van començar a 
punxar físicament, i el Mataró va començar 
a materialitzar les ocasions de gol, primer 
Laura Manzanares al minut cinc de la sego-
na, després Carla Fontdeglòria i per arrodonir 
amb el 0-3 Ona Castellví.  

HOQUEI   
OK LLIGA FEMENINA

Primera victòria 
mataronina

2A JORNADA 17 OCTUBRE

Terrassa - Vilanova . . . . . . . . . 3-2
Gijón - Las Rozas . . . . . . . . . . 1-2
Alcorcón - Santa Maria . . . . . 2-0
Girona - CH MATARÓ  . . . . . . 0-3
Cerdanyola - Manlleu . . . . . . . 0-2
Bigues i Riells - Voltregà . . . . 0-4
Igualada - Palau Solità . . . . . . 3-5

CLASSIFICACIÓ. Voltregà, Mna-
lleu, Cerdanyola, Las Rozas i 
Terrassa 6; CH MATARÓ, Palau 
SOlità i Plegamans, Igualada i Al-
corcón 3; Gijón 1; Bigues i Riells, 
Girona i Santa Maria del Pilar 0.

3A JORNADA 24 OCTUBRE

Manlleu - CH MATARÓ

Dissabte a les 17:45 hores el 
CH Mataró té un desplaça-
ment complicat a la pista del 
Manlleu.  

Triomf del Medicare System a Girona
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5A JORNADA 18 OCTUBRE

Sant Josep - Minguella . . . .72-57
Cerdanyola - La Bisbal . . . .78-71
Alpicat - Sant Adrià . . . . . . 64-96
Artés - MATARÓ . . . . . . . . . 81-91
Sant Cugat - Castellar . . . . 74-73
Sedis - Vic . . . . . . . . . . . . . . 58-83
BOET - Terrassa . . . . . . . . . .78-68
CC Badalona-Granollers . 66-61

CLASSIFICACIÓ. Sant Josep i 
MATARÓ FEIMAT 10; Sant Adrià 
i Sant Cugat 9; Vic, MATARÓ 
PARC BOET i Cerdanyola 8; 
Granollers, Círcol Catòlic Ba-
dalona, Artés, Minguella i CN 
Terrassa 7; La Bisbal, Sedis i 
Alpicat 6; Castellar 5.

El Mataró FEIMAT encapçala 
la classifi cació empatat a punts 
amb el Sant Josep de Badalona.

6A JORNADA 25 OCTUBRE

MATARÓ FEIMAT - Sant Cugat
Vic - MATARÓ PARC BOET

Diumenge a les 19 hores el 
Mataró Feimat rep el Sant Cu-
gat, un dels perseguidors dels 
grocs. El Boet per la seva part 
juga dissabte a les 19:30 hores 
a la complicada pista del Vic.   

5A JORNADA 18 OCTUBRE

Sant Nicolau - Barça . . . . . 44-84
Geieg - PLATGES . . . . . . . 56-50
Sant Fruitós - Valls . . . . . . . .62-72
ARENYS - Gramenet . . . . .58-57
Granollers - Vilanova . . . . . 55-46

CLASSIFICACIÓ. Barça i Geieg 
10; Granollers 9; ARENYS i 
Valls 8; Vilanova 7; Gramenet, 
PLATGES i Sant Fruitós 6; Sant 
Nicolau 5.

6A JORNADA 25 OCTUBRE

PLATGES - Sant Fruitós
Valls - ARENYS

Diumenge a les 16 hores el 
Platges de Mataró rep un rival 
directe que té les mateixes 
victòries.  

 No tenen sostre

BOET.  Albert Llanos (9), Kerry Jones (10), Marc 
Forcada (10), Marc Hermoso (18), Pau Ruzafa (18) 
cinc inicial; Adrià Ros, David Viñas (13), Guillem 
Duran, Eudald Raventós.

MARCADOR. 27-12, 45-31, 57- 48, 78-68.

El Mataró Parc Boet va aconseguir la tercera vic-
tòria de la temporada després de superar a casa 
78-68 el CN Terrassa. Després de perdre entre 
setmana davant el Sant Adrià, l’equip entrenat 
per Albert Peña es va refer del revés i amb un 
gran inici de partit va encarrilar el triomf.

Després de patir dues ensopegades en els 
darrers partits al Pavelló Eusebi Millan, el 
Mataró Parc Boet va sortir molt decidit des del 
primer minut i va passar per sobre del Terrassa 
en el primer quart (27-12). En el segon quart 
el matx es va igualar i els egarencs van impedir 
que els locals agafessin un avantatge encara 

COPA CATALUNYA FEMENINA

BÀSQUET    COPA CAT.

COPA CATALUNYA FEM

Els mataronins perden dimecres a 
casa davant el Sant Adrià i dissabte 
guanyen el CN Terrassa

més gran (45-31). En el tercer quart el Boet 
va afl uixar i els visitants ho van aprofi tar per 
acostar-se en el marcador. Tot i això la victòria 
no va perillar, ja que els taronges van fer valer 
la seva superioritat en el joc interior i en el 
rebot per emportar-se el triomf.

Derrota entre setmana
Dimecres passat el Mataró Parc Boet va perdre 
a casa 59-66 davant el Sant Adrià en el partit 
corresponent a la segona jornada de lliga que 
en el dia es va ajornar.   

MATARÓ. Rafa Prats (2), Jordi Costa (13), Amen 
Osayande (11), Santi Serratacó (9), Iker Guallar 
(4) cinc inicial; Sergi Ventura (3), Nacho Ariño (20), 
David Romero (15), Marc Coll (14), Jordi Serra.

MARCADOR. 21-19, 40-42, 62-67, 81-91.

El Mataró Feimat continua intractable i aquesta 
setmana va guanyar 81 a 91 al Club Bàsquet 
Artés, aconseguint la cinquena victòria de la 
temporada en una de les pistes més complica-
des de la categoria. Després de cinc jornades de 
lliga, el conjunt groc ha guanyat tots els partits 
que ha disputat i encapçala la classifi cació, 
juntament amb el Sant Josep de Badalona, que 
també ha fet ple de victòries.

Nacho Ariño amb 20 punts va ser el màxim 
anotador del matx i del Mataró Feimat. També 
van tenir un gran paper anotador David Romero 
(15 punts), Marc Coll (14 punts) i Jordi Costa 
(13 punts).  

Ple de victòries 
del Mataró 

 Costa arrencar

Cinquè partit i cinquena victòria  
del conjunt groc

MATARÓ PARC 
BOET

CN     
TERRASSA78 68

COPA CATALUNYA MASCULINA

No poden amb el líder

PLATGES. Teresa Gómez (4), Sara Fernández (6), Laia 
Rubio, Esther Murat, Laura Torrent, Sandra Martínez 
(5), Núria Talavera (2), Carols del Santo (4), Tania 
Hurtado, Maria Cordon (6), Sheila Dixon (14).

MARCADOR. 14-13, 35-19, 46-33, 56-50

Al Platges de Mataró li està costant molt arren-
car en aquest inici de temporada i després de 
cinc jornades de lliga només ha guanyat un 
partit, i va ser davant el cuer de la categoria 
que encara no coneix la victòria.

Aquesta setmana el conjunt mataroní va 
perdre a la pista del Geieg de Girona, líder de 
la categoria i un dels dos equips que fi ns ara ho 
han guanyat tot. Les mataronines van plantar 
cara en el primer quart (14-13), però en el 
segon període es van ensorrar i van encaixar un 
parcial de 21-6. A la represa van millorar i va 
anar retallant diferències, però la llosa era mas-
sa gran i no van poder capgirar la situació.  

Un mal segon quart va 
condemnar les mataronines

GEIEG 
GIRONA

PLATGES 
MATARÓ56 50

Un Mataró Parc 
Boet de dues cares

BÀSQUET
COPA CATALUNYA REDACCIÓ

ARTÉS 81 91 FEIMAT 
MATARÓ
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7A JORNADA (18 OCTUBRE)
Vic - Avià . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-0
Horta - Martinenc . . . . . . . . . . . 1-0
Mollet - Lloret . . . . . . . . . . . . . . 1-0
VILASSAR MAR - Andorra . . 2-0
L’Escala - CE MATARÓ . . . . . . 0-2
Molletense - Farners . . . . . . . . 1-4
Sants - Girona B . . . . . . . . . . . . 2-3
Manresa - Abadessenc. . . . . . 3-1
La Jonquera - Tona . . . . . . . . . 1-1

CLASSIFICACIÓ. Vic, Horta 14, 
Tona, Avià, Mollet, Manresa 13; 
La Jonquera, L’Escala 11; Sants 
10; VILASSAR DE MAR 9; 
Martinenc, CE MATARÓ, Farners 
8; Girona B i Lloret 7; Andorra 
5; Abadessenc 4; Molletense 1.

8A JORNADA (25 OCTUBRE)
CE MATARÓ - Sants
Arriba un històric
Aquest diumenge el CE Mataró 
rep tot un històric del futbol 
català com és la UE Sants, con-
tra el qual l’equip groc-i-negre 
havia jugat moltes vegades a 3a 
Divisió. La darrera visita el Sants 
va ser fa dues temporades, 
quan el Sants va pujar a 1a,  i el 
resultat va ser d’empat a zero.
L’anterior havia estat a 1a Ca-
talana la temporada 09-10 i el 
resultat va ser d’1-2. I abans, 
la 96-97, a 3a Divisió i el re-
sultat va ser de 6-0 en el da-
rrer partit de la temporada.
En global el balanç dels CE Ma-
taró - Sants és de 12  victòries 
locals, 5 empats i 6 victòries 
del Sants, en els 23 partits, dels 
quals 16 van ser a 3a Divisió. 

Uri dóna l’estocadaUri dóna l’estocada

CE MATARO EF. Joel, Willy, Hèctor, Isma, Aitor, Parri, 
Fiti, Baba (Sergi Sànchez 80’), Marc Aranyó (Izar 75’), 
Rodri (Uri 68’), Ousman (Cristian 89’).

GOL. 38’ OUSMAN (0-1); 49’ AITOR (0-2); 61’ Ferrer 
(1-2); 79’ Muniesa (2-2); 90+4’ URI (2-3).

El CE Mataró va aconseguir una treballada 
victòria al camp de l’Escala, gràcies a un gol 
d’Uri en el darrer instant que va donar els tres 
punts i que situa l’equip groc-i-negre en una 
zona més tranquil·la de la taula , en 12a posició, 
allunyant-se una mica de la zona de descens. 
A veure si la pròxima visita del Sants pot servir 
per obtenir la primera victòria a camp propi i 
s’escalen més posicions....

PRIMERA CATALANA

FUTBOL    
PRIMERA CATALANA

CRÒNICA REDACCIO

L’equip groc-i-negre dominava 0-2 
però va resoldre en temps afegit

L’equip groc-i-negre va jugar molt bé a la 
primera part, controlant bastant bé la situació 
davant un equip de la part alta de la taula, i es 
va avançar amb gol d’Ousman, d’un gran xut, 
per arribar al descans amb avantatge de 0-1. 

A l’inici de la segona part, Aitor, amb un dels 
seus llançaments magistrals de falta directa, va 
posar el 0-2 i semblava que tot anava de cara.

Però a partir d’allà els empordanesos es 
van llançar a l’atac, provocant moltes jugades 
de perill, sobretot en els córners, i van marcar 
dos gols, per empatar a onze minuts pel fi nal.

Es va viure un fi nal dramàtic
Això va portar a un fi nal dramàtic, amb el partit 
força trencat, hi va haver un pal de Fiti, també 
una ocasió clara dels locals, però per sort el gol 
fi nal d’Uri Martínez en el temps afegit, després 
d’una bona recuperació de Cristian que havia 
entrat feia poc, va donar la merescuda victòria 
a l’equip de José M. Polo, que per fi  va tenir 
sort en el tram fi nal d’un partit. 

Vic i Horta són 
els líders

FC    
L’ESCALA

CE      
MATARÓ2 3

FUTBOL    
1A ESTATAL JUV.

Prat - CE MATARO . . . . . . . . 0-1

Una altra important victòria, 
amb gol d’Óscar Castellano, 
que situa l’equip en el desè lloc 
amb 12 punts.
Visita del Barça B
Aquest dissabte, a les 17:30 h, 
el CE Mataró rep el Barça B, 
que és segon amb 21 punts.  

ÀLEX GOMÀ

A casa costa més

LIVERPOOL. Xavier Moreno, Daniel Sogo (Nogales, 
46’), Cano (Parra, 46’), Carlos Alonso (Albert 
Martin, 54’), Xavier Artero, Antonio Muñoz, Jebari 
(Oriol Matute, 46’), Nil Gómez, Sissoko, Bakhou, 
Eric Jiménez.

GOLS.  10’ Nil (0-1), 38’ Ricard (0-2), 52’ Ricard (0-3)

Derrota a casa del Liverpool que sembla que 
es troba millor jugant com a visitant que com 
a local. Els vermells, dels quatre partits que 
ha jugat a Mataró només n’han guanyat un.

El Cabrils va marxar al descans guanyant 
0-2 i només començar la segona part va fer el 
tercer gol que va deixar congelats als locals. 

CF   
LIVERPOOL

CE     
CABRILS0 3

TERCERA CATALANA
CRÒNICA REDACCIO

Els vermells juguen millor lluny de 
Mataró

Segon K.O. seguit

PLA D’EN BOET. Jairo, Javier Rodríguez (Carlos, 
70’), Lluc Pera, Silva, Javier Alvarez, David Valencia, 
Adil (Jorje Rísquez, 45’, Marc Palau, David Cabezas 
(Ruben, 70’), Marc Fernàndez (Sola, 64’), Youness.

GOLS.  16’ Omar (0-1), 32’ Creus (0-2), 34’ David 
Cabezas (1-2), 49’ Mora (1-3), 55’ Palau (1-4), 79’ 
Jorje Rísquez (2-4).

Segona derrota  seguida del Pla d’en Boet que 
va perdre a casa davant un Llavaneres molt 
solvent. Els visitants es van avançar ben aviat 
0-2, el Boet va retallar diferències, però només 
començar la segona part va encaixar dos gols 
més que van sentenciar el matx. 

PLA D’EN 
BOET

CE 
LLAVANERES2 4

TERCERA CATALANA
CRÒNICA REDACCIO

Els grocs van perdre davant un dels 
candidats a l’ascens
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7A JORNADA (18 OCTUBRE)
Martinenc B - Europa B . . . . . 1-1
Guineueta - Montcada . . . . . . 3-1
Lloreda - Gramanet . . . . . . . . . 4-0
Carmelo - Tecnofutbol  . . . . . . 4-1
Llefi à - Canyelles . . . . . . . . . . . 3-2
PREMIA MAR. - Besos BV . . 4-1
Hermes - MATARONESA . . . 3-2
SANT POL - LLANTIA . . . . . . 4-0
SJ Montcada - CIRERA  . . . . 3-1
CLASSIFICACIÓ. Europa B 17, 

Llefi à, Hermes, PREMIA MAR 
16; SJ Montcada, Guineueta, 
Carmelo13; MATARONESA 11, 
SANT POL, Lloreda 10; Besòs 
BV 9, CIRERA 7; Gramenet, i 
LA LLÀNTIA 6; Tecnofutbol 5; 
Canyelles, 3; Montcada i Mar-
tinenc B 2.

8A JORNADA (25 OCT)
CIRERA - Martinenc B
MATARONESA - Guineueta
LA LLÀNTIA - Hermes
Tots a casa
Els tres equips mataronins 
juguen a casa i el Cirera és el 
que ho té més assequible. 

Segona derrota arlequinadaSegona derrota arlequinada

Tercera seguida

UD MATARONESA. Rafa, Alvero, Jurado (Tavero, 11’), 
Ito, Palanco, Alejandro (Comas, 64’), Zaka, Koke, 
Joan Albert (Joel, 64’), Manolo (Hassan, 46’), Miguel 
(Musta, 46’) i Pedro.

GOLS. 6’ Sergio (1-0), 9’ Gabriel (2-0), 12’ Javier (3-0), 
14’ MIGUEL (3-1), 81’ PALANCO (3-2).

La UD Mataronesa va patir la segona derrota de 
la temporada al camp de la Fundació Hermes de 
Barcelona, un dels equips de la zona alta de la 
taula. Els locals només van necessitar sis minuts 
per aconseguir l’1 a 0. Els barcelonins amb un 

SEGONA CATALANA

FUTBOL    
SEGONA CATALANA

CRÒNICA REDACCIO

La Mataronesa no va saber aturar la 
sortida en tromba dels locals joc directe i sense treva, desbordava al conjunt 

mataroní, que al minut 9’ va rebre el 2 a 0 de 
penal. Tres minuts més tard va arribar el 3-0 
en una jugada on l’equip mataroní va demanar 
fora de joc. A partir d’aquí els mataronins 
van reaccionar i van retallar diferències quan 
Miguel va recollir un rebot fent el 3-1 amb què 
es va arribar al descans.

A la segona meitat la Fundació Hermes li va 
donar per complet la pilota a la Mataronesa, 
que arribava en comptades ocasions amb 
perill a l’àrea local, i no va ser fi ns al minut 
80 que va aconseguir el 3-2 quan Palanco  va 
transformar una pena màxima. L’equip local es 
quedà amb deu jugadors però la Mataronesa 
va buscar l’empat amb més cor que cap i els 
locals van tirar d’ofi ci per acabar guanyant. 

UD CIRERA. Juan Pablo, David Jimenez, Albert San-
chez, Castillo, Deivis (Ayoub, 76’), Pau (Isaac Ramos, 
60’), Carlos Gómez, Joel (Ibu, 66’), Gascó, Romero 
(Othman, 66’)

GOLS.  12’ Torres (1-0), 48’ Tomas (2-0), 67’ DEIVIS 
(2-1), 82’ Crespo (3-1)

La UD Cirera no aixeca el cap i ja encadena tres 
derrotes seguides, i ja porta quatre jornades sen-
se conèixer la victòria. Els locals es van avançar 
en el minut 12 de joc, i aquest gol va fer que el 
Cirera sempre anés a remolc. 

Després, a la segona, s’esperava la reacció 
cirerenca, però quan només es portaven jugats 
tres minuts, el San Juan va fer el 2-0. Deivis va 
escurçar diferències, però en els darrers minuts, 
amb el Cirera llançat a l’atac, els locals van tro-
bar espais per sortir al contraatac i van sentenciar 
el matx amb el defi nitiu 3-1. 

Mala jornada 
mataronina

  FUNDACIÓ 
HERMES

UD 
MATARONESA3 2

SJ    
MONTCADA

UD      
CIRERA3 1

; 

SEGONA CATALANA
CRÒNICA REDACCIO

L’equip cirerenc ja fa tres setmanes 
que no puntua

LA LLÀNTIA. Daniel, Llop (Delfi n, 80’), Masero, Javier 
Fernandez (Ibrahima, 64’), Israel Martínez (Artero, 
82’), Oumar, Leiton (Vela, 80’), Diallo (Martin, 64’), 
Aitor Moreno, Sergio López.

GOLS.  74’ Pacheco (1-0), 85’ Mamadou (2-0), 87’ 
Eric (3-0), 89’ Mohamed (4-0)

La Llàntia va perdre 4-0 el derbi maresmenc 
al camp del Sant Pol en un partit que va estar 
molt més igualat del que refl ecteix el resultat 
fi nal. L’equip llantienc s’apropa a la zona de 
descens.

Després de 75 minuts de màxima igualtat, 
el Sant Pol va aconseguir l’1 a 0, i a partir 
d’aquí el matx es va tornar boig i en els cinc 
darrers minuts de partit, amb l’equip verd i 
blanc llançat a l’atac en busca de l’empat, 
el Sant Pol va aconseguir tres gols que van 
certifi car la victòria local. 

SANT       
POL

LA      
LLANTIA4 0

SEGONA CATALANA
CRÒNICA REDACCIO

El resultat és massa exagerat 
pels mèrits fets pels dos equips

Derrota molt dura

7A JORNADA (18 OCTUBRE)
PLA BOET - Llavaneres  . . . . 2-4
Canyelles B - Fun.Grama . . . . 1-1
Pineda - Alella  . . . . . . . . . . . . . 4-1
Cabrera - Vilassar Dalt . . . . . . 2-2
LIVERPOOL - Cabrils . . . . . . .  0-3
Arenys M - La Florida . . . . . . . 2-1
Districte 030 - Turó Peira  . . . 2-1
Singuerlín - Argentona . . . . . . 0-2
Premià Dalt - L’Empenta  . . . . 3-3

CLASSIFICACIÓ. Argentona 18; 
Fund. Grama, Districte 030 CE i 
Llavaneres15;. Cabrils 12; PLA 
D’EN BOET, LIVERPOOL, Pre-
mià Dalt i Pineda 10; Cabrera 9; 
Turó Peira, Singuerlín i l’Empenta, 
Arenys de Mar 8; Alella i Vilassar 
Dalt 6; La Florida i Canyelles B 4.

8A JORNADA (25 OCT.)
L’Empenta - PLA D’EN BOET
Argentona - LIVERPOOL 

FUTBOL    
TERCERA CATALANA

L’Argentona ben 
situat a dalt 

FUTBOL    
PRIMERA CATALANA

FUTBOL    
1A ESTATAL JUV.
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El Futsal Aliança Mataró treu un 
valuós empat a casa davant el líder 

FUTBOL SALA
1A ESTATAL REDACCIÓ

FUTSAL. Cano, Pulido (1), Pol Novo, Carlos 
Villarin (2), Cristian Villarin (1), Marc Caballeria 
(1), Josep Requena, Eric Izquierdo, Abdyck, 
Miki Rodríguez, Paco. 

El Futsal Aliança Mataró va empatar a 
casa davant el Cerdanyola, el fins ara 
líder de la categoria i màxim aspirant 
a l’ascens, i que havia guanyat tots els 
partits que havia disputat.

El Cerdanyola va començar el partit 
donant un cop sobre la taula i en el 
minut 3’ de joc feia el 0-1. Poc després 
va arribar el 0-2 després que el xut d’un 
jugador visitant topés en un defensor i 
s’introduís novament a la porteria mata-
ronina. Tocava remar, i a partir del minut 
10’ de la primera part els mataronins van 
disposar d’un gran nombre d’oportunitats, 
però la ja habitual manca de punteria i el 
porter rival van evitar retallar distàncies. 

A la segona part es veuria un autèntic 
partidàs, amb un futbol sala especta-
cular, que va fer vibrar els seguidors 
que van omplir el Teresa Maria Roca. El 
Cerdanyola ben aviat va fer el 0-3, però 
tot seguit Carlos Villarin feia l’1-3 després 
d’aprofi tar una gran passada de Cristian. 
Dos minuts més tard, però, el Cerdanyola 

tornava a ampliar diferències (1-4). Nova-
ment Carlos Villarín veuria porteria i feia 
el 2-4. L’alegria duraria de nou molt poc, 
ja que a la jugada següent el Cerdanyola 
aconseguia el 2-5 que semblava defi nitiu. 

Remuntada espectacular
Restaven sis minuts pel fi nal i els locals 
van sortir a jugar amb porter jugador en 
cerca de l’empat. Cristian Villarin faria 
el 3-5, el gol donava esperances i poc 
després Pol Novo recuperava una pilota 
a la zona de creació visitant i assistia a 
Raul Pulido perquè fes el 4-5. 

Ja en el darrer minut, el porter mata-
roní Paco interceptava una passada llarga 
del rival i ell mateix va sortir a l’atac 
assistint a Marc Caballeria perquè fes el 
defi nitiu 5-5.

CLASSIFICACIÓ. Centelles 12; Cerdanyola, 
Arenys de Munt i Sant Joan Vilassar 10; 
Montsant i Lliçà d’Amunt 9; Futsal Aliança 
Mataró 7; Premià de Mar i Vilassar de Mar 
6; Arrels 4; Penya Johan, Lloret i Sagarra 
3; Pineda 1; Parets i Ràpid Santa Coloma.

Derbi maresmenc
Ara, aquesta setmana, l’Aliança Mataró 
visita la pista del Cover Premià de Mar, en 
un derbi que s’espera que sigui un gran 
matx. El Cover, conjunt que la temporada 
passada militava a la Segona Divisió B, 
és novè, amb un punt menys que els 
vermells que són setens. 

La setmana passada el FS Ciutat de 
Mataró va presentar les seves noves 
equipacions que portaran inscrita una 
iniciativa solidària. Aquesta temporada el 
club col·laborarà amb el Banc de Sang i 
Teixits i tots els seus lluiran a la samarreta 
el lema ‘sóc donant, ho porto a la sang’ 
que promociona la donació de sang a  tot 
el territori català.

El Banc de Sang està en 107 hospitals 
i clíniques catalanes. Cada dia fan falta 
mil donacions per cobrir totes les neces-
sitats, ja que la sang no es pot fabricar. 

Els mataronins van empatar 
un partit que perdien 2-5 quan 
restaven sis minuts

FUTSAL 
ALIANÇA

FS CER- 
DANYOLA5 5

El FS Ciutat de Mataró 
col·labora amb el Banc 
de Sang i Teixits

FUTBOL SALA
NOTÍCIA REDACCIÓ

Dojo
Cervantes

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

dojocervantes@fcarcasona.es
www.dojokaratecervantes.es

félix  7º DAN

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

Si totes aquestes normes o formes 
de la Regla d’Or, n’hem citat disset i 
n’hi ha més i també en altres cultu-
res, totes elles estan embolcallades 
de religió, la pregunta és: ¿Són pos-
sibles aquestes mateixes regles en 
un món cultural occidental, que és 
secularitzat, plural i individualista, 
on les religions ja no hi són o hi són 
en decadència?

La resposta crec que pot ser sí. To-
tes aquestes normes no són caigudes 
del cel ni revelades si no senzillament 
són sortides de l’interior dels savis, 
que hi ha en cada cultura, i han re-
flexionat i reflexionen sobre la vida 
des de l’experiència. El seny pregon 
dels ancians. És més, el coneixe-
ment de l’Ésser Humà (EH) porta a 
considerar que aquesta regla surt de 
l’interior de tot EH. Per això la Psico-
logia (en majúscula) ho contempla. 
La Psicologia intenta ser la ciència 
del coneixement integral de l’EH. I 
així ens trobem amb la psicologia 
popular, no la vulgar, en proverbis 
i refranys com la que tota persona 
adquireix en el tracte amb els altres.

A més de la psicologia del compor-
tament o conducta i de la psicologia 
cognitiva o racional, hi ha la dinà-
mica, la de les emocions pregones 
i motivacions amagades: La psico-
logia profunda. La psicologia que té 
sempre en compte “l’inconscient”. 
Aquell món emocional amagat, però 
molt actiu i dinàmic. Aquelles raons, 
passions, motivacions que ens em-
penyen a la vida i les desconeixem, 
però hi són, per bé que amagades, 
en l’interior de tot EH. I com que no 
som coneixedors del vertader motiu, 
es dóna aleshores altres explicacions 
o justificacions per explicar un com-
portament o una conducta o un acte 
que fem o pensem fer. Exemple: 
Portar la venjança (amagada) a tra-
vés de la llei “legal”, la justificació 
conscient. Perquè hi ha la dita llatina 
Maximum ius, maxima iniura. El dret 
portat a la màxima perfecció, comet 
injustícia. I com aquest exemple, n’hi 
ha molts altres.

apunts psicològics

JAUME PATUEL I PUIG
PEDAPSICOGOG - PSICOTERAPEUTA

La regla d’or (5/6) 
psicologia profunda

JOSEP ARACIL I XARRIÉ
 PRESIDENT D’EUROSÈNIOR

Robin de los bosques

sèniors

  joarxa@gmail.com

Les persones que varen veure la 
pel·lícula “El capital” a TV3, varen 
poder constatar d’una forma clara i 
entenedora, la negativa realitat de 
l’actual societat. El protagonista de 
la pel·lícula, un banquer especulador, 
depredador i corrupte, la fi nalitza afi r-
mant l’existència d’un nou “Robin de 
los bosques” que en lloc de robar als 
rics per ajudar als pobres, cal robar 
als pobres per ajudar als rics a ser 
més rics. La pela és la pela i la resta 
són punyetes, incloent-hi el ràpid 
creixement de la desigualtat social 
i la creació d’una nova classe social 
anomenada “el precariat”, formada 
per persones que mai més trobaran 
una feina estable, en el món regit per 
les lleis del mercat, veient-se obligats, 
els més joves a haver d’emigrar i els 
més grans a una pobresa creixent.

Clarament s’observa el desmun-
tatge de l’estat del benestar, que no 
trigarà gaire a afectar el sistema de 
pensions, quan s’esgoti defi nitiva-
ment el dipòsit de les seves reserves. 
Davant d’aquest present tan gris, 
que tendeix a convertir-se en negre, 
un es pregunta si existeixen alterna-
tives per promoure canvis socials. La 
resposta només pot ser afi rmativa. 
Caldria, per aconseguir-ho, recuperar 
el pensament comunitari dels nostres 
besavis, apostant per l’ajuda mútua, 
el cooperativisme i el restabliment de 
les caixes d’estalvi, tot i que aquesta 
recuperació hauria d’utilitzar, de 
forma massiva, les noves tecnologies, 
sense les quals el manteniment d’una 
alta qualitat de vida no serà possible. 
El Moviment Sènior podria ser un 
bon camí. 
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sudokusudoku

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

Horaris de les 
farmàcies de Mataró

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

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

24H    OBERTES DIA I NIT

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

9 A 22H    EXCEPTE NIT

farmàciesfarmàcies
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ERC, ICV-EUiA i VoleMataró fan costat 
als treballadors de Mataró Bus   

L’intercanvi de retrets entre Mataró 
Bus i els seus treballadors dels da-
rrers dies ha fet que alguns grups 
municipals hagin entrat al debat. 
ERC, ICV-EUiA i VoleMataró han 
emès un comunicat en el qual ex-
pliquen que cal introduir “millores 
urgents” en el servei de Mataró Bus 
i que cal impulsar un nou Pla de 
Mobilitat.

Els portaveus dels tres grups mu-
nicipals, Francesc Teixidó (ERC), 
Esteve Martínez (ICV-EUiA) i Montse 
Morón (VoleMataró) van fer un re-
corregut en un dels autobusos de 
línia acompanyats de membres del 
comitè d’empresa que, segons afi r-
men, ha servit per constatar que 
calen actuacions per “aconseguir 

un transport públic útil per a la ciu-
tadania”. A més a més, denuncien 
que “hi ha barris sense servei el 
cap de setmana, autobusos antics, 
difi cultat d’accés per a les persones 
amb mobilitat reduïda i centenars 
de punts negres al llarg de tots els 
recorreguts”. La revisió d’aquests 
aspectes seria clau, segons el comu-
nicat, per tenir un transport públic 
“de qualitat” i amb “més usuaris i 
usuàries que en facin ús”.

Actualitzar el Pla de Mobilitat
Així mateix, els portaveus dels 
tres grups municipals van voler fer 
evident el suport que donen als 
conductors de Mataró Bus en el 
confl icte laboral que tenen obert 
amb l’empresa concessionària i 
van reclamar l’actualització del Pla 
de Mobilitat, vigent des del 2005, 
perquè “s’adeqüi a la realitat dels 
barris”. 

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

ciutatciutat www.totmataro.cat/ciutat
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Prop de quatre-cents ciclistes de 
totes les edats van pedalar diumen-
ge durant més de 70 quilòmetres 
a favor de millorar el coneixement 
sobre la sèpsia greu. Els benefi -
cis obtinguts de les insripcions i 
les aportacions dels espònsors, es 
destinaran a fi nançar projectes de 
recerca, desenvolupats a l’Hospital 
de Mataró, i de formació, desplegats 
per la Fundació Bernat Gavarró.

Infecció desconeguda
La sèpsia deriva d’una infecció 
generalitzada que causa fallida mul-
tiorgànica. En va ser responsable 
de l’ingrés hospitalari de més de 
22.700 persones a Catalunya l’any 
passat (500 d’elles menors de 16 
anys), i va causar més morts que els 
infarts i els ictus junts. 

Malgrat el seu impacte, la sèpsia 
greu és força desconeguda entre la 
ciutadania, i promoure’n el conei-
xement de la mateixa és l’objectiu 
de la “Sepsis Challenge”, que és la 
primera marxa cicloturista solidària 
de Mataró. El Consorci Sanitari del 
Maresme, a través del seu programa 
de Responsabilitat Social Corpora-
tiva, amb el suport de l’empresa 
SportsPeople, era l’organitzador de 
la marxa.  

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

370 ciclistes corren per 
fi nançar la recerca sobre 
la sèpsia greu     

La recaptació servirà per a 
la investigació d’una malaltia 
que causa cada dia 10 morts

Els tres grups municipals 
reivindiquen que s’actualitzi 
el nou pla de mobilitat 

ALUART A.A.

  Intercanvi de retrets entre treballadors i empresa concessionària

Ja fa dues setmanes que el comitè de treballadors de Mataró Bus i 
l’empresa concessionària han intercanviat retrets sobre les condicions 
del servei. El Ple d’Octubre va fer pal·lès el malestar dels treballa-
dors, que a banda de fer reclamacions salarials, també van demanar 
l’actualització del Pla de Mobilitat i millores en el servei que s’ofereix 
als ciutadans. En un comunicat de resposta, l’empresa va recordar als 
treballadors que l’única reivindicació de què tenen coneixement és sa-
larial i va recordar que s’està en plena negociació del Conveni Provincial 
de Transport per Carretera de la Província de Barcelona. 

Tot ciutat Mataró Bus.indd   1 19/10/15   18:20
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Cinemes Arenys
93 792 33 90 · Golfes:  dissabtes.

Mi gran noche 

El marido de mi hermana 

Hotel Transilvania 2 

Marte

La cumbre escarlata

El Nuevo Testamento

El Coro

Pan. Viaje a Nunca Jamás

La playa de los ahogados

Mientras seamos jóvenes

Ático sin ascensor
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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

Ático sin ascensor 18:00   20:00 (26 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

Black Mass 

Hotel Transilvania 2 

Mi gran noche 

Paranormal activity: dimensión fantasma 

Ed Sheeran (concierto)

Los impresionistas (documental)

Marte

Los miércoles no existen

La cumbre escarlata

Golpe de estado

Pan. Viaje a Nunca Jamás

Segon origen

Regresión

El corredor del laberinto: las pruebas

Everest

Atrapa la bandera

Inside out (Del revés)

Consulteu dies de projecció dels diferents horaris de Cinesa a la nostra web
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per esgarrapar la vida enmig d’un 
empobriment absolut, un embruti-
ment tant social com moral on el sexe 
sembla l’única baula d’escapament.
      El cineasta Agustí Villaronga no 
va poder rodar el fi lm com volia en 
la mateixa Havana, ja que no l’han 
deixat, i s’ha hagut de conformar 
fi lmant a República Dominicana. 
Això ha passat una mica de factura 
al fi lm, ja que potser no transmet la 
vibració del fresc humà que batega 
a l’Havana cèntrica.
     Tot i aquestes consideracions, no 
cal dir que el cineasta mallorquí en 
surt fi nalment triomfant en refl ectir 
amb tot el dolor i el desencís, el va-
gabundeig vital d’aquestes desferres 
humanes arrossegant-se pel fang 
sense escapatòria. 

Quina jove actriu va guanyar 
un Goya gràcies al fi lm de 
Villaronga, ‘Pa Negre’?

Pregunta de la setmana:

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

Resposta del núm. 1692
‘Mecanoscrit del segon origen’

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 
Cristina Farreras Cuevas,
Judit sanchez soriano.

La vida en el femer  

Després de l’asprA i ombrívola cin-
ta multipremiada “Pa Negre”, el 
mallorquí Agustí Villaronga fi lma 
l’escabrós fi lm “El rey de la Haba-
na” a partir de la novel·la homònima 
de l’escriptor cubà dissident Pedro 
Juan Gutiérrez. Es tracta d’una his-
tòria de supervivència extrema en 
l’entorn degradat i miserable d’un 
barri popular de l’Havana en els anys 
difícils de l’anomenat “Període es-
pecial” a la dècada dels 90.

La pròpia seqüència inaugural 
desconcerta tothom quan un es pen-
sa que es troba en una simpàtica 
comèdia costumista havanera i de 
sobte la divertida situació és reben-
tada per la tragèdia i la mort. Amb la 
fugida del reformatori arrenca, com 
dèiem, aquest pelegrinatge al límit 

‘EL REY DE LA HABANA’ D’AGUSTÍ VILLARONGA
CRÍTICA JOAN MILLARET - AMIC

UNA SECCIÓ 
PATROCINADA PER

 Més cinema a: www.totmataro.cat

Concurs de Cine
2 entrades dobles

cinemescinemes NÚM. 1694
DEL 23 AL 29 D’OCTUBRE DE 2015
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Les estrenes
Black mass

 

Boston als anys 70, on l’agent de 
l’FBI John Connolly (J.Edgerton) 
convenç a “Whitey” (J.Deep), un 
mafi ós irlandès acabat de sortir de 
la presó, per col·laborar amb l’FBI 
amb la fi nalitat d’eliminar un enemic 
en comú, la màfi a italiana.
Direcció: Scott Cooper  
Intèrprets:  Johnny Depp, Dakota 
Johnson, Joel Edgerton, Juno Temple, 
Sienna Miller, Rory Cochrane
122min

El rostro de un ángel

Un periodista i un director de do-
cumentals investiguen un crim al 
Perú. La Protagonista és A. Knox, 
l’estudiant acusada d’assassinar 
la seva companya de pis.
Direcció: Michael Winterbottom
Intèrprets Daniel Brühl, Kate Bec-
kinsale, Valerio Mastandrea, 
108min

Mi gran noche

Una ETT envia en Jose a un pave-
lló industrial per a treballar en una 
gravació d’una gala especial. La 
pel·lícula és tot un bodeville entre 
els presentadors, els cantants, i 
tots els participants d’aquesta gran 
producció. 
Direcció: Álex de la Iglesia 
Intèrprets: Raphael, Mario Casas, 
Pepón Nieto, Blanca Suárez, Carlos 
Areces, Luis Callejo, Carmen Machi, 
100min

El marido de mi hermana

Haign és un professor de Cambridge 
amb una passió desenfrenada per 
la poesia romàntica i les dones ma-
ques. No obstant això, la paternitat 
li canviarà la vida. Una de les seves 
alumnes el convertirà en pare. 
Direcció: Tom Vaughan
Intèrprets: Pierce Brosnan, Salma 
Hayek, Jessica Alba

Hotel Transilvania 2

La rígida norma establerta per 
Dràcula de “només hi poden en-
trar monstres”, s’ha suprimit i 
s’accepten també hostes humans. 
A en Dràcula li preocupa que el 
seu adorable nét Dennis, meitat 
humà i meitat vampir, no doni 
senyals de vampirisme. I quan li 
deixen el seu nét aprofi ta per fer-
li un entrenament de monstres. 
Direcció: Genndy Tartakovsky
89min

Victoria

Rodada en un únic pla, el fi lm té com 
a escenari el barri berlinès de Kreuz-
berg. La càmera és testimoni de tot 
el que li passa a la jove Victòria, una 
jove espanyola a Berlín. 
Direcció:  Asier Altuna
Intèrprets: Laia Costa, Frederick 
Lau, Franz Rogowski
140min
 

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

Aconsegueix 
la teva Samarreta 

!
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350 persones a la pedalada de la 
Setmana de la Mobilitat

   
Cada any, amb motiu de la Setmana 
de la Mobilitat, s’organitza una peda-
lada popular, per a tots els públics, a 
Mataró. La iniciativa va a càrrec del 
grup BACC que valora molt positi-
vament l’acollida que va tenir l’acte 
aquest any amb 350 participants. 
El lema de la Setmana Europea de 
la Mobilitat Sostenible i Segura era 
“Tria, canvia, combina”. D’aquesta 
manera Mataró era una de les 300 
ciutats catalanes que se sumava a 
l’activitat “Pedala contra el canvi 
climàtic”. “La Setmana del 2015 
proposa una cerca de noves formes 
de mobilitat, allunyar-nos del domi-
ni absolut del cotxe particular, cap a 
un transport més sostenible, segur i 

saludable. Canviant la nostra manera 
de desplaçar-nos podem augmentar 
els nostres nivells d’activitat física, 
contribuir a millorar la qualitat de 
l’aire que respirem a les ciutats i 
ajudar a prevenir els accidents de 
trànsit”, expliquen des de BACC.

Pel clima i la seguretat viària
El perfi l de les persones partici-
pants eren famílies amb nens i 
nenes petits, joves i gent gran acti-
va. Si les 350 persones haguessin 
realitzat el mateix desplaçament en 
cotxes, haurien emès 2.100.000 
mil·ligrams d’òxid de nitrogen (2 
kg) i 600.000.000 mil·ligrams de 
diòxid de carboni (600 kg) respon-
sables de l’acceleració del canvi 
climàtic, i 175.000 mil·ligrams de 
partícules metàl·liques en suspensió 
(0,18 kg), responsables de malalties 
respiratòries, asseguren. 

SOLIDARITAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

ciutatciutat www.totmataro.cat/ciutat
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Mataró commemora el Dia Mundial 
de les Nacions Unides que se cele-
bra anualment el 24 d’octubre. La 
bandera de l’organització mundial i 
un plafó informatiu són al vestíbul 
de l’Ajuntament fi ns al 25 d’octubre, 
amb l’objectiu de recordar els reptes 
i tasques que realitza l’ONU. 

L’Associació de les Nacions Uni-
des a Espanya és la que ha instat 
els ajuntaments a celebrar el dia 
de l’ONU, sobretot per reiterar la 
importància dels municipis en la 
concreció dels drets humans.

Abast mundial
L’ONU treballa per a mantenir la 
pau al món i promoure accions que 
millorin els nivells de vida de la 
població, eliminin la pobresa, les 
malalties i l’analfabetisme al món. 
De les Nacions Unides, a més a més, 
se’n deriven organitzacions especí-
fi ques que s’encarreguen d’àmbits 
concrets, com ara ACNUR, que 
s’ocupa dels refugiats o la FAO, que 
fa front a qüestions alimentàries. 

Creada el 1945, l’Organització de 
les Nacions Unides està formada per 
192 països que prenen decisions 
conjuntament en temes d’abast 
mundial com confl ictes bèl·lics o 
crisis humanitàries.  

SOLIDARITAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

Mataró commemora el Dia 
de les Nacions Unides el 
24 d’octubre

La bandera de l’ONU i un plafó 
informatiu són al vestíbul de 
l’Ajuntament fi ns al dia 25  

L’activitat pretén fomentar 
l’ús de la bicicleta com a 
alternativa de transport 

ALUART AM

  Un grup de foment de l’ús de la bicicleta

La secció local del Bicicleta Club de Catalunya es defi neix com “un 
grup de ciutadans i ciutadanes que utilitzem la bicicleta per moure’ns 
per la ciutat i també durant el nostre temps lliure. Ho fem perquè con-
siderem que és bo per a la nostra salut, però també ho és per a la resta 
de ciutadans i ciutadanes. No contaminem i no fem soroll”. La peda-
lada popular va comptar amb la col·laboració de l’Associació de Veïns 
de l’Havana i Rodalies, la botiga 9Transports i el restaurant Lasal del 
Varador, que van facilitar diferents materials per a fer de la Pedalada 
una activitat exitosa. La iniciativa va servir als participants per compro-
var, asseguren, que “Mataró ha de seguir millorant les infraestructures 
que ens han de donar seguretat per moure’s en bicicleta per la ciutat”.
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Un sant amb espasa per espantar pirates
El 1611 s’inaugura l’Ermita de Sant Simó per protegir la vila de Mataró 

Des de l’edat mitjana, tota la costa 
mediterrània va patir una autèntica 
plaga d’atacs de pirates i corsaris. 
El Maresme, i Mataró també, van  
patir aquest mal endèmic i van 
patir repetits atacs, profanacions 
d’esglésies, saqueigs de cases, se-
grestos i assassinats. Els atacants 
eren habitualment pirates i corsa-
ris del nord d’Àfrica, soldats de la 
marina turca o mariners intrèpids 
catalans i valencians que van trobar 
més riquesa saquejant i robant que 
pescant. Aquests actes de pirateria 
constants i sagnants, van fer que la 
vila de Mataró demanés al monarca  

el privilegi de construir una mura-
lla que protegís els seus habitants. 
L’any 1569 la vila rep el permís 
del monarca Felip II de Castella 
d’emmurallar-se i protegir-se dels 
pirates, però també dels atacs fran-
cesos, castellans i de l’enemic més 
mortífer de l’època que no coneixia 
banderes ni fronteres, la pesta.

Les obres de les muralles porta-
des a cap per l’enginyer reial Jordi 
de Setara, duraran molt i no van 
acabar fi ns al 1600. Però mentre 
les muralles no estaven acabades 
la població s’havia de protegir, i és 
per aquest motiu que el Consell de 

HISTÒRIA
REPORTATGE FOTOS: ANNA ALUART

TEXT: ELOI SIVILLA

A fi nals del segle XVI, Mataró rep el permís reial per aixecar 
les seves muralles i protegir-se dels atacs de pirates i corsaris 
provinents de Turquia i del nord d’Àfrica. Però amb la protecció 
de les muralles no n’hi havia prou, la vila necessitava la protecció 
divina i Sant Simó fou l’escollit. El Consell de la Universitat de 
la vila va engegar el projecte d’edifi car una ermita dedicada 
a Sant Simó, un dels apòstols de Jesús, partidari dels zelotes 
(els homes dels ganivets),  en un enclavament estratègic on hi 
havia un pou que els pirates feien servir per abastir les seves 
naus d’aigua dolça. 

la Universitat de Mataró, el que ara 
seria l’ajuntament, ja feia temps 
que promovia la construcció de to-
rres de guaita i talaies per avisar a 
la població dels perills que venien 
de mar. Una d’aquestes torres que 
encara es conserven avui dia, és la 
Torre de la Masia de Can Palauet, 
edifi cada l’any 1564.

Aquestes missions de vigilància la 
portaven a cap els mateixos mataro-
nins, però era una pràctica que es 
portava a cap de manera voluntària 
i sovint de forma desorganitzada. 
Un exemple d’això és la crida que 
va fer el batlle una nit del 1562 
per un avistament d’embarcacions 
corsàries davant el litoral mataroní, 
i que només va despertar cinc vo-
luntaris del llit.

Protecció divina
Mataró estava desprotegida i es va 
encomanar als sants per protegir-
se de pirates i corsaris. D’aquesta 
manera el Consell de la Universitat 
de Mataró l’any 1953 va aprovar 
la construcció de l’ermita de Sant 
Simó. Els treballs de l’edifi cació 
de l’ermita van coincidir amb 
l’aixecament de les muralles i 
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l’elevat cost d’aquest pro-
jecte va fer que l’ermita no 

s’inaugurés fi ns al 1611. Tot i això, 
les autoritats de ben segur que de-
vien fer mans i mànigues per acabar 
les muralles, però també per aixecar 
l’ermita de Sant Simó en un punt 
estratègic clau per a la defensa de 
la vila.

I és que durant aquests anys el 
litoral maresmenc va patir conti-
nus atacs pirates barbarescos, però 
també de mariners holandesos i an-
glesos proscrits que es van convertir 
a l’Islam i que van saquejar les cos-
tes catalanes.

L’any 1564 setze  galeres de 
l’armada turca van penetrar per la 
desembocadura del Besòs i van 
saquejar sense trobar oposició la 
localitat de Sant Adrià. I l’any 1584 
dinous galeres comandades pels 
famosos pirates “Murad Rais” i el 
“Rei d’Alger” van atacar la població 
de Pineda. 

Sant amb espasa
Com hem dit abans, l’any 1611, ara 
fa 404 anys es va inaugurar l’Ermita 
de Sant Simó. La seva ubicació, tan 
allunyada de la vila i fora de les mu-
ralles, fou escollida perquè en aquell 

indret hi havia un pou d’aigua que 
els pirates barbarescos utilitzaven 
per abastir d’aigua dolça les seves 
naus. Actualment el pou està so-
terrat  i no en tenim cap evidència 
a la superfície. L’ermita neix amb 
l’objectiu de ser un avís pels pirates 
que amenaçaven el litoral mataro-
ní, però també un repte per a tots 
aquells corsaris que tenien devoció 
per profanar esglésies i emportar-se 
totes les riqueses que aquelles guar-
daven aleshores. 

L’advocació de l’església no fou 
a l’atzar, ja que Sant Simó fou un 
dels dotze apòstols de Crist i va ser 
un dels partidaris del partit zelota. 
Els zelotes van ser una facció radical 
del cristianisme fundada per Judes 
el Galileu abans del naixement de 
Jesús. Eren coneguts per la seva ex-
trema violència i odi cap als romans, 
un dels seus caps més coneguts i 
que surt a les escriptures dels evan-
gelis és Barrabàs. Als zelotes s’els 
coneixia com els homes del ganivet, 
d’aquí que en l’actualitat mengem 
sabre cada 28 d’octubre per la ce-
lebració de Sant Simó. 

Edifi ci emblemàtic
L’edifi ci està a cavall entre el gòtic 
i el barroc, tot i ser bastant austera 
i no tenir gaires elements artístics 
destacats, és una construcció 
molt singular, ja que el sostre 

reportatgereportatge www.totmataro.cat/reportatge
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presenta l’aspecte d’una quilla d’un 
vaixell invertit, fruit de la devoció 
marinera de l’ermita. 

El temple, d’una sola nau i amb 
capelles laterals a banda i banda, 
fou molt malmès durant la guerra 
civil i fou restaurat l’any 1975 per 
Manel Salicrú, després que el 1936 
un grup de milicians van incendiar 
l’ermita i tots elements que hi ha-
via dins.

Culte mariner i pagès
Un cop s’aixeca l’ermita van ser 
els mariners, pescadors i pagesos 
de Mata i de les Cinc Sènies els 
que cuidaven i tenien cura de Sant 
Simó. Però al cap d’un temps la 
convivència entre els parroquians va 
fer néixer una forta rivalitat entre els 
fi dels del món marítim i els fi dels del 
món pagès. Un clar exemple d’això 
són els esgrafi ats que decoren la 

  L’ exvot més famós de l’ermita
Era costum de mariners i pescadors que viatjaven i corrien perill 
per mar, fer ofrenes i regals a sants i verges després de tornar a 
casa amb vida. Els exvots mariners solien ser pintures, però també 
reproduccions de vaixells i embarcacions marítimes. Aquest és el 
cas de la famosa Coca de Mataró, una reproducció d’una nau mer-
cant de la baixa edat mitjana realitzada per un artesà del segle XV, 
tal com ho demostren les proves de carboni 14 que es van realitzar 
ara fa uns anys. La Coca de Mataró ara mateix es troba exposada en 
el Museu Marítim de Rotterdam que n’és el propietari. Però abans 
d’arribar a terres holandeses aquesta joia de la història mataroni-
na va viatjar arreu del món. No sabem com, ni perquè ni a canvi 
de quina quantitat de diners, la Coca acaba l’any 1920 en mans 
de Lionel Harris, un antiquari londinenc que, després de no trobar 
comprador, la cedeix en dipòsit a un antiquari de Munic. Aquest 
la va enviar el 1928 a Nova York, a la galeria Reinhard, però tam-
poc va trobar comprador i va tornar cap a Alemanya. Finalment el 
1930 el Museu Marítim de Rotterdam l’adquirirà per 18.000 fl orins, 
quantitat que es pagava aquella època per un Picasso. A l’ermita 
ara mateix podem trobar dues reproduccions de la Coca cedides per 
dues famílies mataronines, i en el Museu de Can Serra de Mataró 
en tenim una altra.

façana de l’ermita, als fl ancs de la 
porta d’entrada, a l’esquerra tro-
bem la imatge d’un pescador i a la 
dreta una pagesa amb els seus fi lls. 
Aquesta dualitat del culte a Sant 
Simó la trobem en l’actualitat a la 
parella de gegants del barri, mentre 
que en Paler és una representació 
marítima dels homes que treballa-
ven a la costa varant les barques, la 
Maria és una dona que vesteix com 
una pagesa. 

La saga dels Palau
No sabem si Sant Simó amb el seu 
sabre va tenir alguna cosa a veure 
perquè cessin els atacs de pirates i 
corsaris sobre la vila de Mataró, però 
qui sí que va tenir gran culpa fou el 
mataroní Joan Arnau Palau. Aquest 
intrèpid mariner mataroní, amb gran 
experiència en les arts militars, fou 
anomenat pel Consell de la Universi-
tat com a responsable de la defensa 
de la ciutat i del litoral maresmenc. 
Palau va fortifi car tot el litoral i va 
armar fi ns a les dents les embarca-
cions mercants mataronines que es 
van enfrontar i van foragitar les naus 
pirates, com va ser el cas de l’any 
1589 quan, amb 1.000 homes, va 
interceptar dues galeres turques que  
volien entrar per la riera i saquejar la 
vila d’Argentona. Ja l’any 1620 fou 
el seu fi ll Joan Palau qui, amb 400 
homes armats, va fer fugir a dues ga-
leres que havien atracat a la platja. 

Fi dels atacs pirates
No va ser fi ns a gairebé el 1800 que 
els atacs pirates van desaparèixer 
de les nostres costes. Després del 
fi nal dels grans confl ictes bèl·lics 
entre les grans potències europees, 
la corona espanyola va dotar la costa 
mediterrània de més embarcacions 
de guerra i molts cops va donar el 
control del litoral marítim a naus 
mercants dotades d’armament mi-
litar. Les innovacions i la millora de 
l’armament dels exèrcits europeus 
també van ser clau per derrotar les 
embarcacions turques i pirates que 
es van quedar enrere en aquesta 
cursa militar. També hem de dir que 
la pirateria va canviar de continent, 
ja que durant els segles XVII i XVIII 
els grans botins es trobaven a les 
Amèriques.
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La reforma tributària feta a fi nals de 
l’any passat va incorporar mesures 
d’introducció diferida. Entre elles, i 
no poc important, és la nova forma 
de tributació de les Societats Civils 
Privades, conegudes com a SCP, 
amb activitat mercantil, a partir de 
l’exercici 2016. 

Les modifi cacions introduïdes per 
la Llei 27/2014 de l’Impost sobre 
Societats, incorpora com a subjec-
te passiu d’aquest impost a les SCP 

www.totmataro.cat/empentaamb empenta

La nova tributació de les SCP 
a partir de l’1 de gener de 2016

1

amb activitat econòmica. Això vol 
dir que aquestes entitats que fi ns a 
fi nals de l’exercici 2015 tributen en 
atribució de renda a l’impost sobre 
la renda de les persones físiques, 
ara, amb aquesta modifi cació, el 
rendiment de l’entitat tributarà 
primer en l’impost sobre societats 
al tipus, generalment fi x, del 25%.

Des de l’entrada d’aquesta modifi -
cació, han estat diversos els dubtes 
plantejats d’aquesta nova situació:

A quin tipus d‘entitats es refereix? 
Consultes publicades, darrerament, 
per la mateixa agència tributària 
han aclarit que han de complir dos 
requisits: 

Primer: Que les SCP tinguin perso-
nalitat jurídica. Tenen personalitat 
jurídica, des del punt de vista fi scal, 
totes aquelles que s’hagin constituït 
en escriptura pública o en document 
privat, i hagin aportat aquest docu-
ment a l’Agència Tributària per a 
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Nous inconvenients 
a la ja difícil tasca 
de portar endavant 
negocis familiars

l’obtenció d’un NIF. 

Segon: Que les SCP tinguin ob-
jecte mercantil. Queden excloses 
d’aquesta nova forma de tributació 
les entitats que es dediquin a acti-
vitats agrícoles, forestals, mineres i 
de caràcter professional. La resta, 
tenen objecte mercantil: les que es 
dediquen a la indústria, al comerç, 
als serveis, etc.

Quines obligacions tenen? Doncs la 
tributació per l’impost sobre socie-
tats suposa no només la presentació 
d’un nou model de tributació direc-
te, el model 200, sinó també noves 
obligacions formals. La més impor-
tant és que hauran de portar els 
mateixos llibres comptables que una 

societat i legalitzar-los anualment. 
Per tant, han de canviar la comp-
tabilitat simplificada que moltes 
d’aquestes entitats portaven (llibre 
d’ingressos i de despeses) i portar 
una comptabilitat sencera.

Com tributen els socis de les SCP? 
Els rendiments dels socis treba-
lladors seran retribuïts amb una 
nòmina com a rendiment del treball, 
i els socis capitalistes cobraran divi-
dends d’aquesta societat.

Afecta l’IVA? Aquelles SCP que tri-
buten en el règim simplifi cat del 

recàrrec d’equivalència hauran de 
passar a tributar pel règim general.

Què poden fer? Hi ha un règim 
transitori durant l’any 2016 que 
permeten la dissolució de les SCP 
amb neutralitat fi scal.

Noves obligacions que no són més 
que nous inconvenients a la ja difícil 
tasca de tirar endavant els negocis 
familiars.

GESTORIA LUIS
ARTICLE OPINIÓ

WWW.LUIS.CAT
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Mataró acollirà dimecres dia 28 
d’octubre, a dos quarts de vuit del 
vespre, a la Llibreria Dòria, la pre-
sentació de l’Anuari dels Valors 
2014, en un acte organitzat con-
juntament per la revista Valors i la 
Fundació Carulla.
 
Serà el mateix director d’aquest es-
tudi i de l’Observatori dels Valors, 
Àngel Castiñeira, qui en conversa 
amb Ivan Pera, sociòleg i director 
de la Fundació Carta de la Pau, 

www.totmataro.cat/empentaamb empenta 1

desgranarà les conclusions d’aquest 
Anuari.
 
Aquest estudi, enguany porta com a 
subtítol “Crisi i canvis: cap a noves 
respostes”, perquè a diferència del 
primer, que també es va presentar 
a Mataró ara fa un any, ja s’apunten 
algunes respostes a les múltiples 
crisis obertes, com són la moral, la 
territorial i la postconstitucional, i 
s’assegura que els valors hi hauran 
de tenir un paper important.

 A més, a diferència del 2013, 
aquest nou Anuari, que repassa les 
portades dels mitjans de comunica-
ció més importants del país, destaca 
com a temes clau del 2014: el pro-
cés sobiranista, que per primera 
vegada encapçala el rànquing; i la 
corrupció política i la crisi econòmi-
ca, en segon i tercer lloc.

La revista Valors l’edita l’associació 
homònima amb seu a Mataró i or-
ganitza actes de forma periòdica.

Dimarts 28 es presenta l’Anuari 2014
de la revista Valors

EDIFICI AL CENTRE DE 
MATARÓ (La Riera)
1.100 m2, en 4 plantes, amb façana a La Riera.
Es lloga finca sencera o per plantes, per a usos 
comercials, administratius i/o assistencials, o 
per inversors interessats.

Més informació al 
T. 93 796 04 75

www.aliancamataro.cat

@totmataro
twitter.com/totmataro
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Fa tres setmanes va obrir les portes al 
Carrer d’en Pujol Casa Llar, una boti-
ga d’articles per a la casa que pretén 
reunir les famoses tres “b” amb arti-
cles bons, bonics i barats. Es tracta 
d’una botiga amb tracte familiar on 
pots trobar tots els elements que fan 
falta en una casa, des dels habituals, 
amb un disseny innovador, a aquells 
invents més útils i sempre amb la 
tònica dels preus ajustats.

A Casa Llar hi pots trobar decoració, 

menatge, mobiliari, il·luminació, 
petit electrodomèstic, fl or artifi cial, 
interiorisme, regal, i una oferta 
nadalenca especial. És la primera 
botiga d’un projecte que vol ser 
present a les principals ciutats ca-
talanes. 

Per aconseguir oferir els preus que 
ofereixen necessiten tenir un gran 
volum de vendes, per poder tras-
passar el millor preu possible als 
seus clients.

Casa Llar: tot el que necessites 
a casa teva al millor preu

Des de Casa Llar asseguren que “es-
tem molt contents de l’acceptació 
que hem tingut els primers dies 
d’obertura. La botiga ha estat plena 
de gom a gom des del primer dia, i 
els clients han sortit satisfets sabent 
que ara som una alternativa diferent 
per a les seves compres al centre de 
Mataró i a la comarca”. Els qui van i 
vénen per l’eix comercial de La Rie-
ra, ja saben que a ben pocs metres 
del carrer més important de la ciutat 
hi tenen aquesta nova oferta.
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 PRESIDENT D’EUROSÈNIOR

COMPRA  VENDA

VENDO HABITACIÓN MATRIMONIO. Ca-
lidad, en madera. Completa excepto 
cama. Armario 4 puertas (centrales 
con espejo) 2x2,40m., cómoda 6 
cajones, espejo, 2 mesitas, cabe-
cera para cama y mesitas. Buen 
estado. 400€. 696.774.709 (A 
partir 20:00h)
VENDO MAMPARA BAÑO. color blan-
co, nueva, 1,45m. para bañera, 
60€. 626.529.009 
TÍTOLS CN MATARÓ. Un 60€, dos 
90€. 610.411.864 
VENC TAULA i BIOMBO ferro forjat 
1,84x1,26m. 637.366.726 envío 
fotos whatsapp 

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 (cotxe 
petit). 93.799.17.29 de 20 a 22h. 
C/MARAGALL. Local de 78m2. eco-
nómico, 36.000€. 626.529.009 
C/BURRIAC. Piso de 89m2. 3h. am-
plio salón comedor con salida a 
balcón con fantásticas vistas, baño 
y aso, bien conservado, 90.000€. 
626.529.009
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  
LLOGO SALES EQUIPADES per con-
sultes, reunions, etc. Mataró. 
661.238.788

SE ALQUILA HABITACIÓN con derecho 
a cocina, nevera, lavadora, secadora, 
etc. Zona Residencial. Precio econó-
mico. 639.703.037 
ALQUILO HABITACIÓN CHICA, cerca 
estación. 603.511.683 
CERDANYOLA. Piso primero de 2h. co-
medor con cocina americana, baño, 
2 balcones, esquinero, buen piso, 
475€. 651.862.517
GRANOLLERS. Centro, primero, 3 
habitaciones, comedor con cocina 
americana, semi-nuevo, baño com-
pleto, climatizado, balcón, 530€. 
651.862.517
S E  A L Q U I L A  H A B I T A C I Ó N . 
650.919.205 
TRASPASO BAR EN Avda. América. 
Buena inversión. 606.691.894 
TRASPASO BAR PLAZA Granollers. 
669.310.937 
LOCAL 80M2 .  93.798.81.06 
/635.969.910 
ALQU I LO  HAB ITAC IÓN  mu je r. 
616.061.302 
ALQUILO HABITACIÓN señor/a. 
634.741.131

TREBALL

PRECISAMOS CHICO PARA montaje de 
cámaras frigoríficas y frío industrial. 
Necesario curso riesgos laborales 
20h. 616.912.115 
EMPRESA EN EXPANSIÓN busca per-
sonas con buena actitud, no importa 
experiencia ni sector. 93.173.36.25 
Sr. Colmenero. 
SE PRECISAN COMERCIALES y con-
certadoras para venta de seguros. 
Sueldo fijo, seguridad social y co-
misiones. Olga 640.181.815 
SE PRECISA FISIOTERAPEUTA para 
cubrir baja maternal en consulta 
particular. Zona Maresme. Intere-
sadas tel. 628.510.078
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA, ayudante 
cocina, lavaplatos. 631.092.598
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA, ayudante 
cocina, lavaplatos. 602.115.660
CHICA BUSCA TRABAJO ayudante co-
cina, limpieza, canguro, plancha. 
662.460.005
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA, cuidado 
señoras mayores. 632.847.139

TRASPASSOS 
LLOGUERS

PARA PUESTO FIJO DE TRABAJO
FORMACIÓN A CARGO DE 

LA EMPRESA
Ingresos entre:

470€ y 1120€

ÚLTIMAS PLAZAS

 CENTRE: PUBLICITAT FERMALLI MARESME: Muralla Sant Llorenç, 2

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

 MOLINS: LLIBRERIA NINOTS: Ps. Carles Padrós, 91

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

anuncis econòmicsanuncis econòmics

 MATARÓ
www.totmataro.cat/economics

PER INSERIR ANUNCIS A:
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CHICA CUIDA MAYORES, limpia. 
632.750.240
SEÑORA BUSCA TRABAJO limpieza, 
cuidado mayores. 631.559.612
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA, ayudante 
cocina. 632.294.773
BUSCO FEINA NETEJA. 645.354.442 
BUSCO FAENA ayudante cocina, cui-
dar niños. 602.026.785 
BUSCO TRABAJO limpieza, plancha, 
cocina, owerlock. 631.304.924 
BUSCO TRABAJO limpieza, cuidado 
mayores, niños. Experiencia. Refe-
rencias. 648.514.358 
BUSCO EMPLEO operario, mozo alma-
cén. 61.758.336 
SE OFRECE CHICA servicio domésti-
co, viernes mañana. 636.186.538 
SENYORA CATALANA CUIDA persones 
grans. 616.300.800 
BUSCO TRABAJO limpieza, cuidado 
niños, mayores, ay.cocina... 7€/h. 
632.798.061

CLASSES

GUITARRA, ANGLÊS, REFORÇ ESO, Ba-
txillerat, primària. Estudiant màster 
enginyeria amb vehicle. Econòmic. 
691.440.066 
REFORÇ ESO, BATXILLERAT. Matemàti-
ques, Ciències. 650.960.680 

PROFESSIONALS
 

CASAMENTS. SOPRANO posa el cant 
a la teva cerimònia. Fes que aquest 
dia tan especial sigui inoblidable. 
625.947.230 Rosa 

TREBALL

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-505 CIRERA, Reformado primer piso de 2 HAB. cocina independiente con nevera, ................475€ T.I.
REF. A-4295 D’ARA, Piso reformado de 3 hab., cocina, 1 baño, totalmente exteriro...........................500€ T.I.
REF. A-4236 CAMI DEL MIG, Planta baja reformada, a.a., 2 hab. dobles, cocina indep., 1 baño..........500€ T.I.
REF. A-2339 EIXAMPLE, Piso reformado de 3 hab. y cocina indep, con balcón ext. tipo terraza..........500€ T.I.
REF. A-4343 Z. VISTA ALEGRE, Piso 3 hab., baño y aseo, cocina y terraza de 80 m2.........................580€ T.I.
REF. A-1436 Z. EIXAMPLE,  1 hab. seminuevo, cocina indepe., amueblado y equipado pk opc........555€ T.I.
REF. A-6186 Z.MOLINOS, Amueblado y equip., 95m2,  4 hab. 2 dobl, cocina office, galeria...............670€ T.I.
REF. A-1433 ZONA CENTRO, Piso 2 hab., cocina ameri, a.a. y calef., amuebl. y eletrod.......................600€ T.I.
REF. A-01220 Z. LLAVANERAS, Piso de 3 hab., 2 baños, amueblado, z. com. piscina, agua incl.........600€ T.I.

 CERDANYOLA: 
             ESTANCO INDIANO: Carrer Roselló, 4

   NÚM. 1694

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 23 AL 29 D’OCTUBRE DE 2015
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GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa. Ha-
vaneres, cançó marinera. Festes majors, 
festes de carrer, privades, aniversa-
ris, etc. Informació sense compromís 
605.686.269 (www.mestredaixa.com). 
havaneres@mestredaixa.com 
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-
llantats. Pressupost sense compromís. 
93.757.76.83 /607.249.790  
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. Repara-
ciones, instalaciones. Agua, gas 
y electricidad. 93.799.64.77 
/607.194.711 /610.565.628 
M A S A J E  P E D E S T R E ,  R E I K I 
662.077.281 Luis 
SERVI-TEC MARESME. REPARACIÓN 
electrodomésticos. Todas las mar-
cas. 655.856.545 Roberto 
QUIMS PINTORS PROFESSIONALS: 
Experiència, qualitat. Ràpids, nets. 
Pressupostos ajustats. 693.450.728 
PALETA, PINTOR, LAMPISTA, fontane-
ro. Económico. 649.131.920 
FACHADAS/VERTICALES. Expertos, 
económicos. 93.757.56.46 
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados. 
607.480.942 
PINTOR, PLADUR Y YESO. Pinta pisos 
500 euros. 657.405.527 
INFORMÁTICO A DOMICILIO. Re-
para tu ordenador desde casa. 
607.665.679. Sergi. 
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 
MASAJE CON PIES ,  re la jante 
622.640.875
MASAJE ORIENTAL C/Provenza, nº1. 
688.009.323 /688.508.947

TAROT  VIDÈNCIA...

TAROT MATARÓ 666.639.976 
ESTHER VIDENT, MEDIUM, amarres, 
rituales, 40a. experiencia. Atiendo 
personalmente. 666.223.194

VARIS

JOSÉ. BUSCO PAREJA. 674.471.893 

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-505 CIRERA, Reformado primer piso de 2 HAB. cocina independiente con nevera, ................475€ T.I.
REF. A-4295 D’ARA, Piso reformado de 3 hab., cocina, 1 baño, totalmente exteriro...........................500€ T.I.
REF. A-4236 CAMI DEL MIG, Planta baja reformada, a.a., 2 hab. dobles, cocina indep., 1 baño..........500€ T.I.
REF. A-2339 EIXAMPLE, Piso reformado de 3 hab. y cocina indep, con balcón ext. tipo terraza..........500€ T.I.
REF. A-4343 Z. VISTA ALEGRE, Piso 3 hab., baño y aseo, cocina y terraza de 80 m2.........................580€ T.I.
REF. A-1436 Z. EIXAMPLE,  1 hab. seminuevo, cocina indepe., amueblado y equipado pk opc........555€ T.I.
REF. A-6186 Z.MOLINOS, Amueblado y equip., 95m2,  4 hab. 2 dobl, cocina office, galeria...............670€ T.I.
REF. A-1433 ZONA CENTRO, Piso 2 hab., cocina ameri, a.a. y calef., amuebl. y eletrod.......................600€ T.I.
REF. A-01220 Z. LLAVANERAS, Piso de 3 hab., 2 baños, amueblado, z. com. piscina, agua incl.........600€ T.I.

PROFESSIONALS   
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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

    6 9 7  8 4 

   4  3 1    

  7 6     3  

   5 3   7   

 7   8 6 5 1 4  

  6     3 5  

 9  3 1 5    6 

 1 5   4  8   

 6     3 2   

sudokusudoku www.totmataro.cat

CURS DE CONTINUÏTAT
PER A INFANTS I JOVES

MATARÓ

ESCOLA
VELA

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

Durant el curs s’alternarà la pràctica de:

· VELA LLEUGERA
· PADDEL SURF
· CAIAC 

· WIND SURF INICIACIÓ

ACTIVITAT

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

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

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

Diumenges d’11:00h a 14:00h

Preu 1 dia/setmana
(Dimecres o divendres): 65€/mes
Preu 2 dies /setmana
(Dimecres i divendres): 90€/mes

CONTACTES

CUBANA TETONA, VICIOSA. Francés 
natural. Griego. Besos sabrosos. 
Salidas 24h. 632.520.719 
LAIA 42 CATALANA. 687.072.165
ANDREA MASAJES, morbosa, cachon-
da, sin tabúes. Total discreción. 
657.112.237 
NOVEDAD TRAVESTI NENA Femenina. 
656.464.173 
NUEVA MATARO PORTUGUESA. Pechu-
gona, garganta profunda. 36 años. 
628.449.795 
MATARÓ NOVEDAD MADURITA. Par-
ticular, 130 pechos naturales. 
634.032.394 
QUIROMASSATGISTA GUAPÍSSIMA Ma-
taró 625.555.824 
SARA ESPAÑOLA. Masajista erótica. 
Masajes prostático, anal y más!! 30 
años. 672.865.870 
PRECIOSA RUSA EN Calella! Muy 
sensual, elegante, bonito cuer-
po. Particular. Solo españoles. 
722.595.521 
KATY 26, PARTICULAR. 631.287.774 
JAVI 70 AÑOS, buena posición. Soy 
pasivo, deseo chico activo. Máxi-
mo 45 años. Deportista, moreno. 
682.462.579 
ASIÁTICAS, JOVENCITAS, GUAPAS. 
Nuevas en Mataró. 24h. Salidas 
domicilio. 688.566.964 
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pugui escapar a la zona de llevant 
en algun moment.

Els elements habituals
La música barroca del Quartet Ba-
rroc de Sant Simó, avui divendres al 
vespre, amb els gegants, els castells 
dels Capgrossos de Mataró i les ha-
vaneres, amb Port Bo, a la tarda i 
vespre de dissabte, formen part del 
programa preparat. Diumenge no 
faltaran a la cita els gegants de la 
Família Robafaves i es podrà veu-
re el Ball de Pescadors, sardanes 
i combat de glossa. Pel dimecres 
quedaran els oficis religiosos, i 
òbvia ment les parades de sabres, pa-
nellets i castanyes que donen color 
i gust especial a cada 28 d’octubre. 
També la visita de les autoritats, que 
mai fallen a la cita. 

Dimecres que ve és dia 28 d’octubre, 
data més que assenyalada a Mataró, 
festivitat de Sant Simó. La caris-
màtica ermita marinera celebra cada 
any pels volts del dia del seu Sant 
un extens programa d’actes que ja 
va arrencar en el cap de setmana de 
Sant Galdric, fa dies i que arriba a la 
seva eclosió a cavall d’aquest cap de 
setmana i del mateix dimecres. Els 
ingredients de sempre són els que 
fan igual i a la vegada especial tot 
el que envolta Sant Simó. 

Els sabres que cal menjar dime-
cres, els diferents actes festius per 
a tots els gustos i la tradició cen-
tenària que envolta l’ermita, fan un 
còctel deliciós perquè tothom es 

FESTES
NOTÍCIA REDACCIÓ

culturacultura www.totmataro.cat
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Cap de setmana fort de les festes 
de Sant Simó 

Gegants, castells, havaneres, 
música barroca o Ball de 
Pescadors, actes destacats 

Segona edició de la 
Diada de la Rumba amb 
tallers i vermut  

La rumba té una cita aquest cap de 
setmana per celebrar la seva diada. 
Mataró acollirà la segona edició de 
la Diada de la Rumba, que vol donar 
a conèixer aquest tipus de música i 
posar en valor la que es fa a Catalun-
ya. Es realitzaran tallers i activitats 
per a totes les edats i s’acabarà la 
jornada amb un vermut rumbero a 
El Públic aquest dissabte al migdia. 

L’Escola Municipal de Música 
serà l’escenari de les activitats 
del dissabte al matí, amb tallers 
d’instrument i ball per a tothom.

Les activitats, gratuïtes totes 
elles, requereixen inscripció prèvia 
al web de la Diada de la Rumba i 
inclouen un taller de palmes amb 
Peret Reyes, un de guitarra amb 
Rafalito Salazar, un de ball amb 
Susana Salvador i un altre de ca-
jón amb Cento Carbó. Per acabar 
d’arrodonir el matí, El Públic aco-
llirà  un vermut rumbero amb els 
talleristes.

La rumba catalana reivindica, 
aquest any, la seva vitalitat després 
de ser declarada Patrimoni Cultural 
de Catalunya i haver iniciat els trà-
mits per a convertir-se en candidata  
a Patrimoni cultural Immaterial de 
la UNESCO. 

MÚSICA
NOTÍCIA REDACCIÓ

Especial celebració perquè 
la rumba ha estat declarada 
Patrimoni Cultural de Catalunya

ARXIU

  El programa d’actes

Aquest diumenge al mig-
dia hi haurà la darrera 
sortida de la Família Ro-
bafaves aquest 2015 i 
és que els Gegants de la 
ciutat no faltaran a la cita 
amb les festes d’aquesta 
ermita a la que acostu-
men a assistir any rere 
any sens falta.

VERMUT SONAT

tot cultura sant simó.indd   1 20/10/15   17:00
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horòscopshoròscops www.totmataro.cat/horoscop

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

Àries (21/3 al 20/4)

A la feina pots tenir algun moment 
tens. Mira de ser el més asser-
tiu. Sents que vols alliberar-te 
d’algunes ocupacions que no 
t’aporten prou satisfacció possi-
ble. Nous hàbits de salut.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

No siguis rancuniós. Al cap i a 
la fi  per tu el més important és 
la tranquil·litat. Si has viscut 
una situació de confl icte amb la 
parella, accepta la teva part de la 
qüestió i avança.

Bessons (21/5 al 21/6)

Escriu el que sents. Passes un 
moment de dubtes que et fan 
replantejar temes que creies que 
no es podien tocar. Veure-ho a 
la pantalla o al paper t’ajudarà. 
Estaràs més sensible.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Els altres no tenen la culpa de les 
teves tribulacions. Has d’intentar 
assolir la teva responsabilitat 
sense recolzar-te en els altres. 
Tu pots fer-ho, però has de creure 
més en tu.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Qui pot portar la contrària al rei? 
Ja sabem que ningú, excepte, la 
reina. Compte amb la supèrbia. A 
vegades cal baixar del burro i ser 
més tolerant. Tensió amb fi gures 
femenines.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Pots fer una troballa força inte-
ressant. Quelcom que t’ajudarà 
a entendre alguna cosa del 
teu passat. Estarà bé però no 
t’obsessionis. Ho passaràs molt 
bé en activitats amb nens.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Potser per primer cop sents que 
has d’atendre el teu món interior 
i posar ordre a temes que fi ns ara 
t’has volgut amagar. Les discipli-
nes que s’apropin a la relaxació 
t’aniran molt bé.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Felicitats! Els nadius d’Escorpí 
entreu en el vostre temps de 
renovació anual. Estaràs molt 
receptiu i s’obren algunes portes 
a l’amor. Els fi lls et poden donar 
sorpreses emotives.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

A casa pots sentir que el teu espai 
està envaït per altres (companys, 
família, veïns...). Necessites més 
llibertat i hauràs de posar límits. 
Sigues prudent i delimita’t de 
manera justa.

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

Ara les teves màximes preocupa-
cions van a parar al sector profes-
sional i econòmic. Tens més clar 
què vols i com ho has d’encarar. 
Els canvis en l’àmbit domèstic han 
d’esperar una mica més.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Una persona de la família, recla-
ma la teva atenció. En algun cas 
això comportarà desplaçaments. 
T’inspiraràs amb les coses més 
inversemblants. Entres en un 
període fèrtil en idees.

Peixos (Del 20/2al 20/3)

Compte de no tibar massa la cor-
da, la parella pot estar una mica 
crítica i rebatre cada una de les 
teves idees. Mostra la teva millor 
cara i sigues conciliador i sensible 
com sempre.

Sagitari 
A casa pots sentir que el teu espai 
està envaït per altres (companys, 

Lleó 
Qui pot portar la contrària al rei? 
Ja sabem que ningú, excepte, la 

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

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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voltant de l’aniversari de l’arribada 
del ferrocarril repeteix any rere any 
els mateixos cànons i té en la Fira 
Ferroviària d’aquest cap de setma-
na a la Plaça de Santa Anna el seu 
epicentre.

Un altre aniversari, els 25 anys 
del Museu del Ferrocarril de Ca-
talunya centrarà la conferència de 
Pilar Garcia, avui divendres, a Can 
Palauet. El Museu és a Vilanova i és 
on es conserva la primera locomo-
tora que va fer el trajecte. Una ruta 
guiada i l’ofrena fl oral a Miquel Bia-
da completen el programa. 

La primera línia de ferrocarril a la 
Península Ibèrica –que no a l’Estat 
Espanyol– va ser entre Mataró i 
Barcelona. D’aquest fet en fa 167 
anys, quan per primera vegada va 
arribar el ferrocarril a la capital 
del Maresme. Tot recordant tam-
bé el seu impulsor, Miquel Biada 
i Bunyol, la ciutat de Mataró re-
corda i ret homenatge aquest cap 
de setmana  a aquesta efemèride 
ferroviària. L’esquema d’actes al 

FIRES
NOTÍCIA REDACCIÓ
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167è aniversari del primer tren 
amb fi ra ferroviària inclosa 

La  Plaça de Santa Anna exposa 
i ven tota mena d’objectes per 
als amants de la matèria 

L’èxit de públic obre la 
porta a la continuïtat del 
Vermut Sonat  

L’aposta per un festival de música 
semi-clandestí en terrasses de la 
ciutat ha tingut tan bona acollida 
del públic que els seus impulsors 
ja pensen en la segona edició de 
Vermut Sonat. L’Associació Reviu 
fa una bona valoració d’aquesta 
primera edició que va tancar Jordi 
Montañez dissabte davant 50 perso-
nes. El Vermut Sonat ha durat tres 
dissabtes durant els quals els terrats 
particulars s’han omplert de públic 
en concerts de format íntim que el 
temps ha respectat. 

Vermut Sonat assegura que “les 
expectatives dels organitzadors 
s’han acomplert i, per aquest mo-
tiu, ja s’està pensant en una segona 
edició del Vermut Sonat de cara als 
pròxims mesos. Les bones valora-
cions per part dels assistents, així 
com l’oferiment de terrats i altres 
espais per part de molts ciutadans, 
asseguren una bona perspectiva i 
continuïtat per a aquesta iniciativa 
cultural”. L’associació Reviu de-
fensa el format pel seu “caràcter 
autogestionari, independent, me-
diterrani, que vol demostrar noves 
formes d’apoderament cultural i de 
relacions entre la cultura de proximi-
tat i els ciutadans i ciutadanes”. 

MÚSICA
NOTÍCIA REDACCIÓ

El festival en terrats es repetirà 
d’aquí a uns mesos amb el 
mateix format

ARXIU

  El programa d’actes

Divendres 23 d’octubre a les 19.30h a Can Palauet
Conferència “ Els 25 anys del Museu del Ferrocarril de Catalunya, es-
pai de resguard de La Mataró”. A càrrec de Pilar Garcia, directora del 
Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i La Geltrú.
 
Dissabte 24 i diumenge 25 d’octubre a la Plaça de Santa Anna. 
XI Fira Ferroviària. Exposició i venda de tota mena d’objectes relacio-
nats amb el tren, exposició de maquetes ferroviàries, circuit amb trenet, 
tallers i contes infantils.

Diumenge 25 d’octubre a les 11h des de l’Ajuntament.
Ruta “Miquel Biada, el primer ferrocarril”

Dimecres 28 d’octubre a les 13.30 h, a la plaça de Mquel Biada.
Ofrena fl oral al monument de Miquel Biada 

VERMUT SONAT
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Procedents de l’Àsia, el consum 
dels festucs (pistatxos) es remun-
ten a més de 10.000 anys enrere. 
Actualment, l’Iran és el principal 
país productor, seguit a distàn-
cia dels Estats Units i de Turquia. 
El festuc és el fruit de l’arbre 
homònim, originari de les regions 
muntanyenques de l’Àsia Central.

Es tracta d’un fruit sec amb un 
alt contingut en hidrats de carboni, 
fibra. També destaca el seu valor 
proteic i mineral. Pel contingut en 
fibra, 14 grams per cada 100, el 
festuc és ideal per a regular el tràn-
sit intestinal, a la vegada que tenen 
un alt efecte saciant. El festuc és, 
també, un aliment amb caracte-
rístiques antioxidants, aportades 

El Festuc
GASTRONOMIA I SALUT

                           EL TOT GRANOLLERS-AMIC

per l’alt contingut en vitamines 
del grup A i B i E, aquesta última 
també íntimament lligada amb la 
salut de la pell. Dintre del grup B, 
també cal destacar la presència 
de vitamina B6, beneficiosa per 
al sistema nerviós i immunològic.

També té un alt contingut en 
àcids greixosos poliinsaturats i àcid 
oleic, elements que contribueixen 
a regular l’índex de colesterol a 
l’organisme i per tant, presos amb 
mesura, tenen un efecte cardiosalu-
dable. En relació amb els minerals, 
en destaquen, especialment, el po-
tassi, el calci, el fòsfor i el ferro. 
Els festucs, com la resta de fruits 
secs, són aliments energètics. Per 
100 grams consumits, el nombre 

gastronòmicgastronòmic

de calories puja fins a les 600. 
Com sol passar en els fruits secs 
en general, tot i que són productes 
sans i naturals, la xifra de calo-
ries és alta. Per aquest motiu, les 
persones amb problemes de pes 
han de limitar-ne el consum. A la 
vegada, les persones sense proble-
mes en aquest sentit, també han 
de vigilar i fer-ne un consum con-
tingut. En definitiva, els beneficis 
del consum de festucs són desta-
cables, però el consum ha de ser 
moderat per l’alt contingut calòric.

 el Tot 1694.indd   11 20/10/15   19:53



El TecnoCampus arranca formalment 
el curs dels 3.000 estudiants

   
El curs universitari 2015/2016 del 
TecnoCampus Mataró-Maresme va 
quedar inaugurat dimecres de ma-
nera ofi cial amb un acte en el qual 
l’economista Miquel Puig va ser 
l’encarregat de pronunciar la lliçó 
inaugural. Puig va remarcar que cal 
un major esforç públic i privat en 
recerca i transferència de coneixe-
ment. “Malgrat això, estem en el bon 
camí perquè tenim les coses clares; 
el TecnoCampus n’és un exemple”, 
va apuntar. 

El conferenciant teoritzà que 
sense aquestes apostes serà difícil 
incrementar la productivitat, que 
ha situat com la clau de volta per al 
manteniment d’elements fonamen-

tals de l’estat del benestar com el 
sistema públic de pensions.
 
Objectiu acomplert
Durant l’acte d’inici de curs es va 
projectar un resum audiovisual del 
curs passat. El director general del 
TecnoCampus, Jaume Teodoro, va 
insistir en les bones xifres, tant 
d’ocupació dels espais empresa-
rials com d’alumnes matriculats en 
els centres universitaris del parc, 
adscrits a la Universitat Pompeu 
Fabra. Teodoro va afegir que el curs 
actual, amb prop de 3.000 estu-
diants matriculats en els 11 graus 
i quatre dobles titulacions de grau 
que s’imparteixen, representen 
l’assoliment d’objectius. El director 
general assegura que la internacio-
nalització en tots els àmbits, docent 
i estudiantil, és un dels principals 
reptes dels pròxims anys. 

EDUCACIÓ
NOTÍCIA REDACCIÓ
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El Grup Municipal del Partit Popular 
denuncia el mal estat i la manca de 
manteniment dels elements reduc-
tors de velocitat dels vehicles a la 
ciutat i en reclama un condiciona-
ment. Segons els populars, aquests 
elements, que han de servir per 
reduir la velocitat o per evitar la 
invasió del carril contrari, s’han de 
substituir o arreglar el més ràpid 
possible. El PP destaca l’especial 
mal estat dels pivots instal·lats al 
polígon Mata-Rocafonda i al Carrer 
Irlanda.

En contra direcció
Els populars posen especial atenció 
també a certs pivots que pretenien 
evitar la invasió del carril contrari. 
Sense aquests elements és fàcil que 
es doni, a la mínima d’una distrac-
ció o infracció, el fet que un cotxe 
circuli en contra direcció amb el 
perill que suposa això pel propi 
vehicle i per a la resta d’autors de 
la seguretat viària. El PP assegura 
que alguns d’aquests elements, que 
han estat instal·lats recentment, 
ja s’han fet malbé en pocs dies i 
apunten que caldria estudiar per 
part de l’Ajuntament una opció que 
duri més temps i que no representi 
un malbaratament de la inversió. 

POLÍTICA
NOTÍCIA REDACCIÓ

El PP es queixa de l’estat 
dels pivots i bandes 
reductores de velocitat

Asseguren que queden 
malmesos pocs dies després 
de la seva substitució  

L’economista Miquel Puig 
reclama més esforç en 
recerca 

CEDIDA PP

  L’aposta pel ‘Districte TecnoCampus’

El Districte Tecnocampus és l’evolució de l’aposta pel Parc Tecnològic 
que ara representa el punt actual de l’ordre del dia. El president del 
TecnoCampus, Miquel Rey, va assegurar que el “Districte TecnoCam-
pus” és el projecte de futur que permetrà augmentar la connexió entre 
el parc i el teixit productiu del seu entorn. Finalment, l’alcalde, David 
Bote, va indicar al respecte que el TecnoCampus va ser l’aposta de la 
ciutat en un moment de retrocés dels sectors tradicionals com el tèxtil. 
“L’esperit de col·laboració entre administracions i l’esforç col·lectiu va 
fer possible el TecnoCampus, que ara ha de servir per ratifi car l’aposta 
per nous sectors productius”. 
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castellscastells

Els Capgrossos es reconcilien a 
Tarragona amb “el seu” castell

 El 4 de 9 és el castell dels Capgros-
sos. Aquell que els suposa més, la 
bandera que més els agrada hissar. 
Arribar a mitjans d’octubre sense 
haver-lo completat era una anomalia 
històrica simptomàtica del 2015 a 
la baixa, irregular, dels de la cami-
sa blava. Aconseguir-lo completar 
diumenge, a Tarragona, ha de ser 
un revulsiu potent per al remat fi -
nal de temporada. 10 anys després 
de ser-hi per darrer cop, els de blau 
tornaven a l’antiga Tarraco sense 
que fos al Concurs de Tarragona i el 
botí que van endur-se és potent, so-
bretot perquè en reconciliar-se amb 
el seu castell i amb els castells de 
9, la colla es reconeix més a si ma-
teixa. Després de mesos de piules, la 
traca fi nal porta petards. I la metxa 
està encesa.

Els blaus van arrencar amb una 
torre de 8 que potser va tenir un 
punt de tensió en la seva execució. 
El que fi ns ara havia estat el castell 
top de les darreres setmanes, era el 
pòrtic d’una actuació que volien ma-
jor. I per això s’anunciava el 4 de 9 
en segona ronda, tancant una pinya 
de qualitat gràcies a la inestimable 
ajuda de Xiquets de Tarragona, del 
Serrallo i Jove de Sitges. A la primera 
sonaven gralles i el castell presen-

tava bones mides i sensacions però 
abans que entressin dosos des del 
tronc es va manar avall. Els Cap-
grossos, amb el seu castell, són molt 
Capgrossos.

A la segona, per implosió
Tot i els dubtes generats, la colla 
va repetir amb el mateix castell, 
agafant-lo amb el dipòsit menys ple 
però amb un puntet més gran de rà-
bia. El 4 de 9 es va enlairar potent 
però dur, exigent sobretot a la base 
amb una carregada oportuna i una 
descarregada de molta defensa a la 
sala de màquines, un folre amb for-
ça debuts que va saber donar el do 
de pit. L’execució, bona de ritme, 
va fer encendre guspires que van 
permetre que a la segona el castell 
bandera s’encengués per complet. 
Descarregat per implosió.

L’exigència d’aquest envit va fer 
reservar forces, descartar tant el 3 
de 9 com el 4 de 8 amb l’agulla i 
optar els Capgrossos per un bon 3 de 
8. La cirereta del pastís va venir a la 
ronda de pilars amb un pilar de 7 fol-
rat, segon tot just de la temporada, 
enlairat amb gran sufi ciència sobre-
tot en una de les millors carregades 
que han fet mai els de blau. De cop 
hi havia qui ja pensava a pujar-lo un 
pis, minuts després que estiguéssim 
a mitjans d’octubre, sense ni tan 
sols el 4 de 9. Tarragona ha tret el 
tap i ara depèn dels Capgrossos que 
el raig de castells sigui generós. 

CASTELLS
NOTÍCIA CUGAT COMAS

Descarreguen per fi  un castell 
de 9 en l’inici de la seva 
“Traca fi nal”

DIUMENGE, A GIRONA, POT ARRIBAR EL 3 DE 9  

Després del bon regust de Tarragona, els Capgrossos afronten aquest 
cap de setmana la important cita anual amb les Fires de Sant Narcís de 
Girona, una de les places que més s’estimen. Els de blau volen aprofi tar 
l’embranzida i estan enllestint els darrers retocs sobre el 3 de 9 folrat 
que aquest any encara no han intentat i que, precedit d’un segon 4 de 9, 
seria el gran objectiu a la Plaça del Vi gironina. L’assaig d’avui divendres 
acabarà de dirimir els objectius, que podrien passar també pel 5 de 8. 
També es treballa la torre de 9 i el pilar de 8. Per quan?

www.totmataro.cat

ELS CASTELLS  Tarragona

Capgrossos de Mataró: 2 de 
8f, id 4 de 9f, 4 de 9f, 3 de 8, 
pilar de 7f.
* Els Xiquets van fer  2 de 8, 3 de 
9 i 5 de 8 carregat, els del Serrallo 
no van poder amb la torre de 7 i 
la Jove de Sitges va fer el 4 de 7 
amb l’agulla.
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LLUÍS RUGAMA
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La Cavalcada està composta per 5 
grans blocs: l’obertura, el seguici del 
Rei Blanc, el seguici del Rei Ros, el 
seguici del Rei Negre i el tancament. 
Els Reis no arribaran tots junts, sinó 
que ho faran intercalats durant la 
Cavalcada. Acompanyats tots tres 
del seu seguici, Melcior serà el 
primer Rei a aparèixer, després ho 
farà Gaspar i la carrossa de Baltasar 
serà de les últimes que tancaran la 
comitiva.

La música en directe tornarà a 
ser protagonista de la cercavila i 
els tres Reis Mags aniran a llegir un 
conte als més petits, com a colofó, 
des de la carpa situada a la Plaça 
de Santa Anna. 

La Cavalcada, la rebuda triomfal que 
la ciutat ret als Reis Mags d’Orient 
cada 5 de gener, ja ha arrencat mo-
tors. La costosa preparació de l’acte 
més multitudinari de l’any, ja s’ha 
engegat amb una línia continuis-
ta respecte dels dos darrers anys. 
Blanch tornarà a repetir els esque-
mes de les dues anteriors edicions 
de la Cavalcada, que es concep com 
un conte de somnis per a petits i 
grans en la nit més màgica de l’any. 
Serà de nou un gran espectacle de 
carrer on es barreja la màgia, els 
somnis, la il·lusió, la llum i el color.

FESTES
NOTÍCIA REDACCIÓ
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Línia continuista per la 
Cavalcada de Reis 2016 

Antoni Blanch segueix al 
capdavant de l’acte més 
multitudinari de l’any

Silent, uns històrics del 
Death Metal, presenten 
disc al Clap  

Silent presenta nou disc, aquest dis-
sabte al Clap. Ho farà en companyia 
dalt de l’escenari de Golíat i Aerial 
Blacked i, sobretot, fi dels al seu 
estil més dur que porten defensant 
diversos lustres. El grup assegura 
que “toquem Death metal més aviat 
clàssic com a base però avui dia les 
categories ja no existeixen, nosaltres 
mesclem infl uències Thrash, Doom, 
Grunge i fi ns i tot Rock”.

“Molta canya i mala llet”
“El metal no ha mort!” asseguren 
els membres del grup. Silent acu-
mula dècades d’experiència. Des 
del 1998, amb una cinquantena 
de concerts a les espatlles i quatre 
àlbums, no s’han aturat mai, tot 
i que han patit alguns canvis de 
components. “Els millors records 
que tenim són, probablement, ha-
ver omplert, amb públic que venia 
d’arreu, concerts a Mataró i Vilassar 
i, sobretot, haver compartit cartell 
amb Amon Amarth el 2007 o amb 
Soulfl y el 2010”.

El nou disc és un treball de so pe-
sant i composició complexa. “Només 
hi ha una manera de defi nir-ho: hem 
tornat amb molta canya i mala llet!”, 
asseguren. 

MÚSICA
NOTÍCIA REDACCIÓ

Golíat i Aerial Blacked 
comparteixen el cartell d’aquest 
dissabte

ARXIU

  Missatgers el dia 3

El Port de Mataró serà el 
punt d’arribada dels Mis-
satgers Reials. Ho faran 
el diumenge 3 de gener 
a dos quarts d’una del 
migdia a bord del Sant 
Ramon, un llaüt quillat 
construït el 1904 que és 
un dels vaixells de vela 
llatina més antics i més 
grans dels que naveguen 
pel Mediterrani.

CEDIDA
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nuïnament.

Ser únic avui en dia és ben difícil, 
per tant.
Penso que tots som únics i dife-
rents, però el que has d’intentar és 
despullar-te de tot el que se’t suposa 
i enfocar la realitat des del teu punt 
de vista. Els dos éssers humans més 
semblants acaben sent radicalment 
diferents en el seu interior i en el 
seu pensament. Quan creixem co-
mencem a entendre el món, i aquest 
enteniment tendeix a unifi car-nos 
perquè veus les coses de la mateixa 
manera que la gent que viu amb tu. 
Però si fas l’esforç de tornar-les a 
mirar, llavors ja no és així.

Tots trobem a faltar Antònia Font. 
I tu?
Amb Antònia Font vam fer coses 
molt guapes. Enyoro una mica 
aquella època, aquells companys, 
aquelles vivències, aquells ‘bola-
rros’ amb tant de públic. Però també 
penso que va ser cosa d’un moment 
de la vida, i que ara estic molt a 
gust. Cantant amb un equip de tres 
músics tot és molt més senzill. No 
penso tant, puc improvisar, em co-
munico molt més amb el públic... 
El dia que et trobes bé és de puta 
mare, llavors és la situació perfecta 
perquè tot funciona, et deixes dur 
per les sensacions, pel que et digui 
el públic, i fas que el concert vagi 
cap a on tu vols que vagi, sense cap 
pressió ni idea establerta. Ets una 
mica com un director d’orquestra. 

experiència molt bona, radicalment 
diferent de quan només tocava la 
guitarra a l’escenari.

En què es nota això respecte als teus 
dos discos anteriors?
Enregistrant-lo m’he sentit una mica 
més responsable, perquè ara ja no 
tinc res més que a mi mateix. Per 
això els temes estan més treballats, 
més ben acabadets. He provat més 
coses, més opcions abans de decidir 
què necessitava cada cançó.

‘Pegasus’ és un disc que sona molt 
mallorquí, empeltat de medite-
rraneïtat. Fins a quin punt ho has 
pretès així?
Jo no puc evitar ser mallorquí, ha-
ver nascut on he nascut, i això s’ha 
de notar en el disc. Però d’aquí a 
dir que ‘Pegasus’ és un viatge per 
Mallorca... Res més lluny de la 
meva fi nalitat que fer un retrat del 
meu país. El que m’interessa són 
les coses que tinc al costat, però 
bàsicament pel fet de tenir-les a la 
vora, no perquè pensi que tinguin 
res d’especial.

La teva manera d’escriure les lletres 
de les cançons ha canviat gaire des 
dels inicis de la teva trajectòria, o 
sempre ha estat molt similar?
Escriure cançons és difícil, per-
què hi ha milions de temes sonant 
al món i tothom sembla que ja ha 
parlat de tot, de totes les maneres 
possibles. El que procuro és cercar 
allò que només puc escriure jo, ge-

Joan Miquel Oliver (Sòller, Mallor-
ca, 1974) va ser el  líder d’Antònia 
Font. La banda mallorquina es va 
separar a fi nals de 2013 i des de 
llavors Oliver ha pres nous camins. 
Amb ‘Pegasus’, editat enguany, la  
carrera d’Oliver en solitari ha guan-
yat projecció. Aquest 2015 també 
ha publicat el seu segon llibre, ‘Se-
tembre, octubre i novembre’ (L’Altra 
Editorial), que el consolida en la 
seva faceta com a escriptor. 

El teu nou disc en solitari, ‘Pegasus’, 
l’has enregistrat en solitari. Com ha 
estat l’experiència?
L’he gravat tot solet però no pas per-
què ho hagi decidit prèviament, sinó 
perquè ha sortit així. Vaig començar 
a fer maquetes, a gravar pistes, a 
provar arranjaments, a anar provant 
què m’agradava i què no... No van 
ser intencionat, però com que el re-
sultat m’agradava...

El teu rol en directe avui també és 
molt diferent: de líder una mica a 
l’ombra com a guitarrista d’Antònia 
Font a que tots els focus se cen-
trin en tu.
Ser el cantant és una situació de-
licada i un poc compromesa. Quan 
només toques la guitarra pot ser 
que faltin cinc minuts pel concert i 
encara ni en siguis conscient. Quan 
et toca cantar és una història molt 
diferent. I també passa que quan 
sumes molts concerts, comences a 
automatitzar les cançons. Tot ple-
gat ho estic descobrint ara, i és una 

MÚSICA
ENTREVISTA VERN BUENO - AMIC

culturacultura www.totmataro.cat
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“Intento cercar allò que només puc escriure jo” 
Entrevista a Joan Miquel Oliver, que actua aquest divendres a La Sala d’Argentona

MARC GUANYABENS - AMIC

Tot 13 cultura 1 oliver.indd   1 21/10/15   16:04



Som globals. Som locals

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

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

local, independent i gratuït. Gràcies!



La Secretaria d’Infraestructures i 
Mobilitat de la Generalitat de Ca-
talunya s’ha compromès a reforçar 
el servei de transport públic entre 
Argentona, La Roca del Vallès i Gra-
nollers. Dilluns el secretari d’aquest 
organisme, Ricard Fontes va reunir 
amb l’alcalde d’Argentona, Eudald 
Calvo; la regidora de Mobilitat, Aina 
Gómez, a més de representants de 
l’Ajuntament de La Roca, per tal 
de cercar una solució a la dràstica 
reducció de les freqüències de bus 

que la companyia prestadora del 
servei va implantar a mitjans del 
mes passat, deixant la connexió en 
tan sols tres viatges d’anada i tres 
de tornada entre aquests municipis. 
Després de la trobada infructuosa 
amb els responsables del Servei Te-
rritorial de Transport de Barcelona 
de fa dues setmanes, els governs 
dels Ajuntaments d’Argentona i La 
Roca van sol·licitar una reunió amb 
l’organisme competent de la Genera-
litat per tal de reclamar una solució 
a la situació.

La Generalitat ha acceptat aug-
mentar a quatre els viatges d’anada i 
tornada del bus. A més, ha sol·licitat 

MOBILITAT
NOTÍCIA ARGENTONA COMUNICACIÓ

L’Ajuntament d’Argentona 
haurà de fer una proposta de 
freqüències

argentonaargentona www.totmataro.cat/argentona

La Generalitat es compromet a reforçar el 
servei de bus amb La Roca i Granollers

a l’Ajuntament d’Argentona que faci 
una proposta de freqüències per tal 
d’oferir nous horaris que s’adaptin 
millor a les necessitats laborals, 
d’estudis i de mobilitat dels usuaris.

Conveni amb els taxis
Així mateix, també s’arribarà a un 
acord amb el servei de taxis per tal 
de respondre, mitjançant un conve-
ni, aquelles necessitats dels viatgers 
que no es puguin cobrir amb aques-
tes noves freqüències del servei de 
bus i que tindrà el mateix cost que 
el bus per a l’usuari.

Els nous serveis tant de bus com 
de taxi començarien el 8 de gener. 

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: ANNA MARIA FORNAGUERA MARIN

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:

luis.cat/index.php/ca/

+

COMIDAS
• 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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Comencen la construcció de la 
rotonda de la carretera d’Òrrius 

Les obres de la rotonda de la carrete-
ra d’Òrrius ja han començat. La nova 
rotonda permetrà la integració dels 
accessos a la intersecció, la millora 
de les condicions de visibilitat i la 
possibilitat de fer girs a l’esquerra 
amb seguretat i comoditat. L’obra 
té un pressupost de 782.510,97€ 
IVA inclòs i un termini d’execució 
de sis mesos.

La nova rotonda millorarà els ac-
cessos a Òrrius, ja que actualment 
la intersecció té forma de T i això 

suposa importants problemes de 
visibilitat i de seguretat. On també 
hi ha mala visibilitat és a l’accés a 
la carretera C-1415c des d’Òrrius, 
perquè hi ha un talús i l’accés al 
Polígon Nord s’ha de fer mitjançant 
una rotonda partida, amb dos punts 
d’encreuament.

Les obres també permetran reor-
denar els  accessos al Polígon Nord i 
les parcel·les del marge dret de la ca-
rretera C-1415c i el negoci hostaler 
Can Salmaia. L’actuació comportarà 
també millorar el drenatge existent, 
la instal·lació d’enllumenat amb tec-
nologia LED i l’enjardinament de la 
intersecció i les zones adjacents. 

L’actuació tindrà un cost 
de 782.510,97€ i un termini 
d’execució de sis mesos 

Joan Miquel Oliver 
presenta nou disc avui a 
La Sala

El compositor d’Antònia Font 
trenca esquemes a ‘Pegasus’ 
amb noves sonoritats

Un any i mig després dels concerts 
de comiat dels llegendaris Antònia 
Font, el seu fundador, compositor i 
guitarrista retorna amb Pegasus, el 
seu tercer àlbum en solitari i primer 
des de la separació de la banda ma-
llorquina. Fidel a un imaginari poètic 
càlidament familiar, el nou disc de 
Joan Miquel Oliver té patrons de 
samba i llunyans ecos de cúmbia, 
electrònica i rock, Teuleres tancades 
i Flors de cactus en deu cançons 
desacomplexades. 

CULTURA
NOTÍCIA REDACCIÓ
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APARADORS PLENS DE VIDA  Dis-
sabte passat els aparadors d’alguns 
comerços d’Unió de Botiguers van 
prendre vida amb actors, actrius, ba-
llarins i ballarines fent performances 

adaptades a la tipologia de producte 
que ven cada comerç. Era la primera 
edició d’una iniciativa que vol con-
tribuir a dinamitzar el comerç de la 
ciutat amb activitats artístiques. 

75 ANYS DE L’AFUSELLAMENT DE 
COMPANYS  Cada 15 d’octubre se 
celebra l’homenatge al President de 
la Generalitat Lluís Companys, afuse-
llat pel règim franquista. Un simple 

acte, amb ofrena fl oral inclosa, al 
monument que s’alça a l’avinguda 
homònima, que aquest any va agafar 
més força perquè es complien 75 anys 
exactes d’aquell magnicidi. 

MÉS RECORDS DEL PRESIDENT   Gio-
vanni C. Cattini, professor d’història 
contemporània de la Universitat de 
Barcelona, va ser el ponent de la 
conferència sobre Lluís Companys. 

ALUART

CESK FREIXAS AL PÚBLIC  L’espai 
cultural del Carrer d’en Xammar va 
obrir temporada de concerts de la mà 
d’un dels valors més sòlids de la mú-
sica d’autor a Catalunya.  

ALUART

ALUARTALUART
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4129

OPORTUNIDADES

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

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

4129

UNIFAMILIAR
REF. 12268 ARGENTONA. URBANIZACIONES. Estupenda oca-
sión por características!.Pequeña urbanización bien situada muy 
cerca de Argentona . Vivienda unifamiliar a tres vientos, de re-
ciente construcción(2003).Jardín de 200m2 alrededor de la casa. 
Edifi cada en dos plantas ,superfi cie útil de 150 m2 + garaje 90 
m2.Prácticamente nueva. Gran sala de estar. Excepcional.Cocina 
offi ce equipada.4 dor. 2 baños. Calefacción. Buena oportunidad.

T

295.000€

T

EXTERIOR 100%
REF. 12062 AVDA.GATASSA/CAMÍ DEL MIG. De cualidades envi-
diables. Buen piso de 80m2, alto y con ascensor. Exterior y muy 
soleado. Perfecta panorámica vistas despejadas. Situación co-
mercial, colegios, servicios y ambulatorio. Zona de fácil aparca-
miento.3 dormitorios. Amplio salón comedor. Cocina actualizada. 
Baño bañera hidromasaje.

96.000€

T

TOTALMENTE EXTERIOR
REF. 12156 JTO. SALESIANOS. Vivienda en edifi cio con ascensor. 
Superfi  cie 85m2 con la particularidad de ser exterior en su to-
talidad. Dispone de 4 dormitorios, dos de ellos son dobles .Salón 
comedor independiente. Cocina cuadradita. Baño completo. Para 
acabar de reformarlo a su gusto y forma. Ubicado zona colegios y 
altamente comercial. Buen precio.

78.000€

T

BUENA INVERSION
REF. 11914 ARGENTONA (S.M. DEL CROSS). Buena oportunidad 
por características. Vivienda 90 m2, totalmente exterior en edi-
fi cio con ascensor. Perfectamente orientado frente plaza y con 
muchas horas de sol. Dispone de 4 dormitorios,2 son dobles. 
Amplio salón comedor. Balcón/terracita. Cocina con buenas 
posibilidades. Galería. Baño completo+ c. de aseo. Zona de fácil 
aparcamiento. Es una excelente compra!

86.000€

ELS ANUNCIS
ECONÒMICS

VALEN

i amb 10%de descompte

sortirà a la REVISTA I A INTERNET

Entra a:
www.totmataro.cat/economics
i introdueix el CODI PROMOCIONAL

eltot

facebook.com/totmataro
L’actualitat de Mataró al Facebook!
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15:30 BASQUET FEMENI
Platges Mataró – Sant Fruitós
17:30 AVENTURA’T
18:00 1MÓN.CAT
20:00 EN JOC
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 TEMPORADA ALTA
22:30 TELÓ DE FONS
23:00 DE TEE A GRENN
23:30 LA SETMANA
0:00 LLIURES I IGUALS
0:15 ENDERROCK TV
0:30 L’ENTREVISTA
1:00 RESUM SETMANAL

7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 RESUM SETMANAL
11:00 DE TEE A GRENN
11:30 CREURE AVUI
12:00 RESUM SETMANAL
13:00 CAMINANT x CATALUNYA
13:30 GAUDEX LA FESTA
14:00 AL DIA
14:30 RESUM SETMANAL
15:30 AVENTURA’T
16:00 LA SETMANA
16:30 DE TEE A GRENN
17:00 ADOLESCENTS.CAT
17:30 TELÓ DE FONS
18:00 RESUM SETMANAL
19:00 NOTÍCIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 DOSOS AMUINT
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 LA SETMANA
23:00 AVENTURA’T
23:30 CAMINANT x CATALUNYA
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 CARNET ESPORTIU
1:00 NOTÍCIES EN XARXA

7:00 DOSOS AMUNT
7:30 CAMINANT x CATALUNYA
8:00 CARRETERES
8:30 L’ENTREVISTA
9:00 RESUM SETMANAL
10:00 INFORM. 24H. MARESME
10:30 CARRETERES
11:00 LA BARCA DE L’ANDREU
11:30 RESUM SETMANAL
12:30 CREURE AVUI
13:00 ADOLESCENTS.CAT
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 RESUM SETMANAL
15:00 LA FÀBRICA
16:30 INFORM. 24H. MARESME
17:00 CARRETERES
17:30 L’ENTREVISTA
18:00 1MÓN.CAT
Inclou connexions en directe amb la 
Fira Ferroviària de Mataró
20:00 EN JOC
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 PANTALLA OBERTA
23:00 TELÓ DE FONS
23:30 L’ENTREVISTA
0:00 SET DIES
1:00 RESUM SETMANAL
2:00 GAUDEIX LA FESTA

7:00 DE TEE A GRENN
7:30 L’ENTREVISTA
8:00 CREURE AVUI
8:30 GAUDEIX LA FESTA
9:00 CAMINANT x CATALUNYA
9:30 L’ENTREVISTA
10:00 RELIGIONS
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA DE MONTSERRAT
12:30 FUTBOL EN JOC
14:30 WATERPOLO  
CN Quadis Mataró–CN Catalunya

12:30 L’ENTREVISTA
13:00 CARNET ESPORTIU
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 AL DIA
14:30 GAUDEIX LA FESTA
15:00 LA BARCA DE L’ANDREU
15:30 L’ENTREVISTA
16:00 CARNET ESPORTIU
16:30 INFORM. 24H. MARESME
17:00 DOSOS AMUNT
17:30 ADOLESCENTS.CAT
18:00 DE TEE A GRENN
18:30 LA BARCA DE L’ANDREU
19:00 NOTÍCIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 L’ENTREVISTA
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 PANTALLA OBERTA
23:30 LA SETMANA
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 CARNET ESPORTIU
1:00 NOTÍCIES EN XARXA

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

18:30 112 EMERGÈNCIES
19:00 NOTÍCIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 CARRETERES
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 CAMINANT x CATALUNYA
21:30 112 EMERGÈNCIES
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 LA FÀBRICA
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 L’ENTREVISTA
1:00 NOTÍCIES EN XARXA
1:30 ESPORTS EN XARXA
2:00 LA BARCA DE L’ANDREU

7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 INFORM. 24H. MARESME
10:30 LA FÀBRICA
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 DOSOS AMUNT
13:00 CAMINANT x CATALUNYA
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 AL DIA
14:30 DE TEE A GRENN
15:00 LA FÀBRICA
16:30 INFORM. 24H. MARESME
17:00 AVENTURA’T
17:30 GAUDEIX LA FESTA
18:00 LA BARCA DE L’ANDREU
18:30 CREURE AVUI
19:00 NOTÍCIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 AVENTURA’T
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 LA SETMANA
21:30 DE TEE A GRENN
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 SET DIES
23:30 TELÓ DE FONS
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 TEMPORADA ALTA
1:00 NOTÍCIES EN XARXA
1:30 ESPORTS EN XARXA
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7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 INFORM. 24H. MARESME
10:30 CARNET ESPORTIU
11:00 DOSOS AMUNT
11:30 GAUDEIX LA FESTA        
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 DE TEE A GRENN
13:00 CARNET ESPORTIU
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 AL DIA
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 DOSOS AMUNT
15:30 LA SETMANA
16:00 CARNET ESPORTIU
16:30 INFORM. 24H. MARESME
17:00 LA SETMANA
17:30 112 EMERGÈNCIES
18:00 GAUDEIX LA FESTA
18:30 DOSOS AMUNT
19:00 NOTÍCIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 L’ENTREVISTA
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 AVNTURA’T
23:00 GAUDEIX LA FESTA
23:30 ENDERROCK TV
23:45 LLIURES I IGUALS
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 CARNET ESPORTIU
1:00 NOTÍCIES EN XARXA

7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 INFORM. 24H. MARESME
10:30 CARNET ESPORTIU
11:00 L’ENTREVISTA
11:30 DOSOS AMUNT
12:00 INFORM. 24H. MARESME

dimarts

dimecres

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.

78.000€

CB6951-ZONA RDA O’DONNELL Pis 

de 3 habitacions, conservat per entrar a 

viure. Ascensor. Ideal inversió!

CB12775-PZA ITALIA Pis en fi nca 

seminova de 65m2 amb 2 habs do-

bles, menjador, balcó, parking a la 

mateixa fi nca i traster. Oportunitat!!  

CB12691-CERDANYOLA NORD Pis 3 

hab, (2 db), cuina indep. galeria, balcó, 

calefacció, reformat, ascensor. Ocasió!!   

CB12658-LLANTIA  Impressionat pis 

90m2, 4 habs, 3 db., sol i llum, reformat, 

per entrar a viure 1/2 alçada. Molt bo!

94.000€

CB12754- PZA CATALUNYA. Planta 

baixa sense escales. 85m2, 3 habs 

( 2 dob), calefacció, alumini, cuina i 

bany conservats. Ocasió!!

115.000€

CB5154-MOLINS. Planta baixa 

única. Tot reformat juvenil, tres 

habitacions + vestidor!!

138.000€

82.000€ 84.000€
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47.000€

T

Ref. 2190: ZONA CAMI DEL MIG: Piso 

ideal inversión, todo reformado, ac-

tualmente con 2 hab., salón comedor 

con salida a terraza, cocina indep. 1 

baño completo. Vistas despejadas 

y en zona con todos los servicios.

64.000€

Ref. 2177: ZONA PERAMAS: Piso de 

mediana altura para actualizar a su 

gusto, cuadrado y bien distribuido,

cocina independiente con galería anexa, 

3 habitaciones, baño completo. Soleado 

y alegre. Zona Inmejorable en aveni-

da principal.

T

128.000€

Ref. 2179: ZONA VIA EUROPA: Casa 

para reformar a su gusto y con mu-

chas posibilidades, actualmente 

consta de planta baja y primer piso, 

con 3 habitaciones y terraza supe-

rior de 65m2. Totalmente exterior 

y haciendo esquina.

T

146.000€

Ref. 2186: ZONA RDA. CROSS: Piso de 

1/2 altura con ascensor y reformado,

amplio salón comedor, balcón/ terracita 

y chimenea, cocina o�  ce indep. con 

galería, 3 hab. (2 dobles), baño y aseo, 

calefacción y aire acondic. Comunidad 

reducida y parking incluido.

T

Ref. 2182: ZONA ROCAFONDA: Primer 

piso para actualizar a su gusto. Con 

muchas posibilidades. 3 habitaciones 

(2 dobles), cocina o�  ce independiente 

con galería, salón comedor con balcón 

tipo terracita. Comunidad reducida, 

piso cuadrado y bien distribuido.

81.000€

T

.

Ref. 2183: ZONA MOLINOS: Estu- 

pendo piso todo reformado. 3 hab., 

cocina o�  ce indep. con galería, salón 

comedor en dos ambientes con balcón 

exterior a la calle, con vistas despejadas. 

Suelos de parquet, ventanas de alumi-

nio. Junto a zona verde.

100.000€

T

187.000€

Ref. 2188: ZONA VIA EUROPA: 

Fabuloso piso de 3 hab. (2 dobles y 

1 de ellas suitte), amplio salón come-

dor con  balcón, cocina o�  ce indep., 

1 baño completo y 1 aseo con ducha, 

suelos de gres, puertas sapelly, calefac-

ción. 2 plazas de parking incluidas.
2 plazas de parking incluidas.

T

Ref. 2187: ZONA CAN GASSOL: Primer 

piso con ascensor, reformado, insta-

laciones nuevas. Salón comedor con 

balcón/terracita, orientado a mar. Cocina 

o�  ce indep. con galería, calefacción, 

suelos parket, 3 hab. Comunidad re-

ducida y tranquila.
ducida y tranquila.

149.000€

T

198.000€

Ref. 2189: ZONA CENTRO: Dúplex 

completamente nuevo, 120m2 dis-

completamente nuevo, 120m2 dis-

completamente nuevo, 120m2

tribuidos en 4 hab. (3 dobles), baño y  

aseo, cocina o�  ce indep., amplio salón 

comedor con balcón exterior a la calle, 

terraza de 20m2, Sólo 1 vecino. Zona 

inmejorable. 

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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Pagesos i empreses gestores de 
menjadors escolars han fet néixer 
La Central, un espai de compra-
venda de productes de proximitat. 
La Central de compres, ubicada a 
Mataró, rep els productes agrícoles 
de proximitat, de temporada i eco-
lògics de 15 explotacions agràries 
maresmenques que s’ha mostrat 
interessades. Les bases del seu fun-
cionament han estat pactades pels 
pagesos i pageses, les 6 empreses 
gestores dels menjadors escolars i 
l’Associació de Menjadors Ecològics.

Es tracta d’una forma de comprar 
i vendre productes de proximitat 
caracteritzada per la recuperació 
de la confi ança entre productors i 
consumidors, tot articulant noves 
formes d’associació en les quals 
s’estableixen valors com el com-
promís, el coneixement mutu i la 
responsabilitat compartida.

A banda de donar valor al treball 
de les persones que treballen la te-
rra i dinamitzar econòmicament el 
sector primari a la comarca, aques-
ta experiència pilot també té com 
a objectiu educar els nens i nenes 
sobre la necessitat d’introduir a la 
dieta la verdura de temporada. En 
aquest sentit, es programaran xerra-
des de sensibilització a les famílies, 
es donarà formació en alimentació 
als monitors de menjador i s’oferiran 
cursos de cuina. 

MARESME
ALIMENTACIÓ REDACCIÓ

Neix La Central, un espai 
de compra i venda de 
productes hortícoles

Pagesos i empreses gestores 
de menjadors escolars 
participen de la prova pilot

L’IES Els Tres Turons torna a guanyar 
un premi d’investigació estatal

L’institut Els Tres Turons d’Arenys de 
Mar ha aconseguit el primer premi 
de l’Àrea de Tecnologia i Enginyeria 
en el 27è certamen Jóvenes In-
vestigadores de España, gràcies al 
treball de recerca ‘Registre de les 
oscil·lacions dels esdeveniments 
climàtics de l’olozè en els sedi-
ments de la plataforma continental 
catalana mitjançant l’anàlisi de 

ARENYS DE MAR
EDUCACIÓ REDACCIÓ

L’institut d’Arenys és el més 
premiat de l’estat espanyol 
des de fa tres anys

les poblacions de foraminífers’, de 
l’alumna Raquel Carrasco, i que ha 
estat tutoritzat pel director del cen-
tre, Joan Antoni Curto.

Amb aquest nou premi, l’Institut 
Tres Turons d’Arenys de Mar con-
tinua essent el centre educatiu 
que més guardons ha aconseguit 
a Espanya. De fet, fa 3 anys i amb 
motiu dels 25 anys d’aquest mateix 
certamen de Joves Investigadors, el 
centre ja va rebre un premi d’honor 
per haver esdevingut el centre més 
premiat.  

El Canet Rock 2016, el 2 de juliol 

La pròxima edició del Canet Rock se 
celebrarà el 2 de juliol. Així ho va 
confi rmar l’organització la setmana 
passada a Ràdio Arenys. La direc-
tora del certamen, Gemma Recoder 
afi rma que ja s’està treballant per 
lligar els grups i que n’hi ha que ja 
estan confi rmats. Recoder també va 
avançar que estan en converses amb 

CANET DE MAR
MÚSICA REDACCIÓ

els organitzadors del Sona9 perquè 
els guanyadors siguin al Canet Rock. 
Segons Recoder, l’objectiu és repetir 
o incrementar les 20.000 persones 
que hi ha hagut ara de públic. 

A més a més, l’organització vol 
recuperar la celebració d’un avança-
ment del Canet Rock a Arenys i ja 
està negociant amb l’ajuntament  
d’Arenys de Mar. 
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GL13831 Z. AV. VELÓDROMO: En 
zona tranquila, excelente vivienda orien-
tada a mar, vistas panorámicas sobre la 
ciudad y el mar. Salón con balcón, cocina 
off. roble + galería, 3 habit (1 doble), baño 
actual con ducha. Buena relación precio - 
calidad. (C.E. =T) PRECIO: 80.000€

GL14089 Z. MOLINOS: Piso comple-
tamente reformado con imagen actual y 
juvenil. Salón com. balcón, cocina espa-
ciosa, baño con ducha y 2 habit.dobles. 
Suelos parket, carp. haya. El mejor de la 
zona. (C.E. =T)  PRECIO: 68.000€

GL14088 Z. HOTEL CIUTAT MATA-
RÓ: Piso alto con ascensor. Salón con bal-
cón, cocina a estrenar, 3 habit dob y baño 
compl. Calefacción, aire acond. suelos gres 
y ventanas aluminio. Pida información. 
(C.E. =T) PRECIO: 126.000€

GL7060 MOLINOS: Piso de media 
altura, 3 habitaciones, salón comedor con 
salida a balcón, cocina y baño completo. 
¡Atención a su precio! Procedente de 
entidad bancaria. Posibilidad fi nanciación 
100%. (C.E. = T) PRECIO: 48.000€

1

GL14110 ROCAFONDA: Piso de 
media altura de 60 m² totalmente exte-
rior en esquina, 3 habit., salón comedor, 
cocina, galería, balcón y baño completo. 
Para reformar a su gusto. De entidad 
bancaria. Financiación 100 %. (C.E. =T) 
PRECIO: 45.000€

GL14086 VIA EUROPA: Espectacular 
piso como nuevo. 80 m², 3 habitaciones, 
salón comedor, cocina y 2 baños. Alto 
con vistas panorámicas. Zona comunitaria 
con piscina. De entidad bancaria. Haga su 
oferta. (C.E. =T) PRECIO: 180.000€

GL14073 Z. MOLINOS: Planta baja 
con entrada desde la calle. Salón come-
dor jto a cocina de roble, 2 habit. dobles 
y baño completo. Exterior a la calle. Muy 
luminoso. Suelos gres y ventanas alumi-
nio. (C.E. =T) PRECIO: 55.000€

GL14077 Z. CERDANYOLA: Aten-
ción! Piso con ascensor con gran presen-
cia. Cocina de roble, galería, 4 habit (2 
dobles), balcón a la calle, baño completo 
con ducha y salón muy luminoso. Entrar 
a vivir. (C.E. =T) PRECIO: 99.900€

GL30990 VIA EUROPA: Piso 
seminuevo en zona alta, 2 habitaciones, 
salón muy amplio y luminoso con salida 
a balcón. Parking y trastero incluido en el 
precio.  (C.E. =T) PRECIO: 130.000€

GL13785 CAMÍ SERRA: Amplio piso 
100 m² y 4 hab., terraza 25 m². Salón 
com. 24 m², balcón, amplia cocina offi ce 
y 2 baños compl. Gres, puertas sapelly, 
calefacción y ventanas aluminio. No dude 
en verlo. (C.E. =T) PRECIO: 189.000€

GL14090 Z. CENTRO: Ático-dúplex 
zona histórica. aprox. 90 m², salón, 2 habit. 
dobles + despacho, cocina apta para 
mesa, galería y baño compl. ducha. Espec-
tacular buhardilla para sala o habit. Acab.
calidad.  (C.E. =T) PRECIO: 209.000€

GL6490 CAN VILARDELL:  Torre a 4 
vientos, impresionantes vistas, 210 m² + 
gran garaje 3 coches, parcela de 600 m², 
muy bien cuidada, salón comedor, 5 habi-
taciones, gran cocina y 3 baños. Ocasión! 
(C.E. =T) PRECIO: 225.000€
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GL13753 VISTA ALEGRE: 
Espectacular casa en una de las mejores 

zonas de la ciudad. Tiene 250 m² de 

superfi cie, varias terrazas, garaje y patio 

de 30 m². Salón comedor, tiene 

4 habitaciones,  gran cocina offi ce, 

2 baños completos y lavadero. 
PRECIO: 281.000€

GL13385 ZONA LA CORNISA:
Excepcional torre a 4 vientos ubicada 

en la parte baja de la urbanización. 

Edifi cada sobre parcela doble con un 

total de 2000 m². Vivienda de 4 habita-

ciones, salón, cocina y baño con un 

total de 130 m². Trastero y cuarto de 

máquinas. Vistas panorámicas. 

PRECIO: 382.000€

UN CONCEPTO DIFERENTE DE GESTIÓN INMOBILIARIA

NECESITAMOS PISOS Y CASAS EN TODAS LAS ZONAS DE 
MATARÓ PARA CLIENTES EN ESPERA. NO IMPORTA ESTADO.

¡LLÁMENOS!  T. 93 193 45 35

GL11967 Z JUZGADOS:
Piso seminuevo tipo tríplex, 90m² útiles 

más 2 balcones y terraza de 18 m². 

Acabados de 1ª calidad. Gran salón, 

cocina de haya, 3 habitaciones más 

estudio, baño completo, aseo y galería. 

Puertas haya y suelos gres. Comunidad 

reducida. (C.E. = T)

PRECIO: 198.000€

GL30989 Z. CERDANYOLA:
Atención a este espectacular piso 

por su relación precio – inmueble. 

Superfície de 90 m² distribuidos 

en 3 habitaciones (antes eran 4) 

+ trastero, cocina offi ce apta para 

mesa, un gran salón con balcón a la 

calle. Totalmente exterior. Piso muy 

soleado. (C.E. = T)
PRECIO: 116.000€
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A cavall entre Alemanya i Catalunya 
i amb el cor dividit, Leslie Pericot 
va arribar a Mataró per engegar un 
projecte com el de l’Escola Ofi cial 
d’Idiomes del Maresme, de la qual 
n’és la directora. Una iniciativa 
que ha evolucionat des del 2002 i 
que va tirar endavant amb il·lusió i 
respecte, a parts iguals. Però més 
enllà d’això, posar-se dins les aules 
i mostrar aquestes dues cultures, 
mostrar-les i viure-les.

Nascuda a París de mare alemanya 
i pare català, Pericot va viure arreu 
del món, cosa que li va permetre 
descobrir el món eslau, pel que sent 
“especial devoció”. Un cop a Cata-
lunya, Pericot va estudiar fi lologia 
germànica i a partir d’aquí va en-
trar a les Escoles Ofi cials d’Idiomes 
amb 28 anys. “Quan em van oferir 
la possibilitat d’obrir l’EOI Maresme 
vaig tirar-m’hi de cap”, per la il·lusió 
“d’iniciar un projecte des de zero”. 

El 2001, després de passar per 
les escoles de Sabadell, Tarrago-
na o Lleida, entre altres, Pericot 
va arribar a Mataró per obrir l’EOI 

Maresme. “Amb l’equip ens hi vam 
posar de ple”, explica Pericot, que 
recorda que, com aquell qui diu, 
“el primer que es va haver de fer 
va ser escollir si compràvem bolí-
grafs vermells o blaus perquè no 
hi havia absolutament res”. Primer 
al Damià Campeny i després ja a 
la seu actual, “l’EOI Maresme va 
començar amb un ambient molt fa-
miliar, amb només 200 alumnes”, 
però l’acceptació i creixement del 
projecte els permet tenir avui “més 
de 1.100 alumnes i una escola que 
funciona sola”. 

A banda de la direcció del centre, 
Pericot també fa classes d’alemany. 
“La meva mare és de Munic i la fa-
mília sempre s’ha repartit entre El 
Masnou i Alemanya”, explica Peri-
cot, que considera que “el fet de ser 
biculturals i viure molt intensament 
la cultura alemanya” és el que la va 
portar a ensenyar alemany. I dins 
l’aula gaudeix: “He viscut a diversos 
llocs i, igual que altres professors 
d’idiomes, m’agrada compartir-ho 
dins la classe”. 
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Defi neix-te
Romàntica i racional

Un llibre
‘Primavera, estiu, etcètera’ de Mar-
ta Rojals 

Una pel·lícula 
‘La vida de Brian’, de Monty Phyton

Un viatge
Rússia

molt més que idiomes
Leslie Pericot, 

DIRECTORA DE L’EOI MARESME

Camí per recórrer

Pericot està segura que 
“l’escàner que podem fer de 
l’EOI és molt positiu”
 
Oberta el 2002 i amb 13 anys de 
vida, l’Escola Ofi cial d’Idiomes 
del Maresme agrupa més de mil 
alumnes i ofereix cursos d’alemany, 
anglès i francès. “Els que hi tre-
ballem ho fem molt a gust i sabem 
que els alumnes també gaudeixen 
a les aules”, explica Pericot, que 
considera que “l’estat de salut de 
l’EOI és bo perquè l’escàner que en 
podem fer és tremendament positiu 
i dinàmic”. És clar que tot no és 
perfecte i encara hi ha molt camí 
per recórrer, “especialment en la 
manera com ensenyem idiomes als 
usuaris”, malgrat que la població 
està cada vegada “més conscien-
ciada de la importància d’aprendre 
idiomes”, cal revisar “el com”.     

Un referent
La meva família

Un somni
Publicar el que escric
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80.000�

COMPRAMOS TU PISO • SOLUCIONAMOS EMBARGOS
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70.000€

¡SI QUIERES ALQUILAR O VENDER TU PISO.....

€
158.000€

226.000€

EXCELENTE PISO DE 120M2. REFORMADO. Todo de diseño, con  2 
plazas de pk incluidas, tiene 3 habitaciones, 2 baños completos, 
cocina offi ce y galería, salón comedor con chimenea, parquet, as-
censor con entrada directa a la vivienda.

C.E. en trámite

¡FINACIAMOS TU COMPRA  
100% + GASTOS!

REF.7030 LLANTIA.Plan-
ta baja con entrada  in-
dependiente sin vecinos 
seminueva de diseño mo- 
derno, 2  hab.., 1 baño y 
aseo, a.a., calefacción, pk 
incluido.

169.000€169.000€
C.E. en trámite

derno, 2  hab.., 1 baño y 
aseo, a.a., calefacción, pk 
incluido.

T. 937 965 148

REF. 3160 RDA. CER-
VANTES. PISO ECONÓ-
MICO. Para reformar a 
su gusto consta de 3  
hab., baño completo, 
cocina independiente 
formica con galería 
anexa. 

47.000€47.000€
C.E. en trámite

REF. 5108 CIRERA. Piso 
muy bien conservado, 
para entrar a vivir, baño 
con ducha, cocina de 
roble y galeria, 3 hab. 
2 dobles, salón con 
balcón exterior, comu-
nidad reducida. 

83.000€83.000€
C.E. en trámite

COMPRAMOS TU PISO • SOLUCIONAMOS EMBARGOS

R
E

F
.
 
2

2
3
1

cocina independiente 
formica con galería 
anexa. 

FINANCIAMOS TU COMPRA...
100% + GASTOS!

COMPRA TU PISO
AL PRECIO 

DE UN ALQUILER!!

COMPRA TU PISO
AL PRECIO 

DE UN ALQUILER!!

REF. 3161 Z. CABANE-
LLES/ESPERANZA. OPOR  
TUNIDAD. Piso refor-
mado en comunidad 
reducida y zona muy 
tranquila, 3 hab dobles,  
baño compl. cocina la-
cada blanca  con gale-
ría anexa, calefacción y 
a.a., entrar y vivir.

98.000€98.000€
C.E. en trámite

REF. 1204. CENTRO. 
OCASIÓN. Piso semi-
nuevo con ascensor, 1 
habitación, salón con 
cocina tipo americana, 
con calefacción  cen-
tral, zona comunitaria 
con piscina.

115.000€115.000€
C.E. en trámite

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. 
OPOR  TUNIDAD. 

116.000€116.000€
C.E. en trámite

226.000€

ÁTICO EXTERIOR Y MUY LUMINOSO. Con terraza  de 75m2 de super-
fi cie, con ascensor, tiene 3 habitaciones (2 son dobles), cocina, 
baño completo y aso, con trastero de 15m2, a.acond. y calefac-
ción, pk incluido. 

C.E. en trámite

175.000€REF. 4385 - ZONA ROCABLANCA 226.000€REF. 6174 - ZONA SANT OLEGUER

1P C&M.indd   2 21/10/15   09:46



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

Lloguers

T1.10196 - Mataró. Via Europa. Piso con exce-
lentes acabados 70m², 2 habit., 1 Baño completo, 
cocina americ, salón comedor  balcón, galería, aa 
/ cc, suelos de mármol, carp. aluminio, ascensor, 
parking opc. Luminoso y soleado!!     700€/mes

T1.07408 - Sant Andreu de Llavaneres. Piso 
80m², 3 habit. 1 baño compl.+ 1 de servicio, cocina, 
salón comedor con chimenea, balcón calef. parking 
opcional, trastero, todo amueblado zona comuni-
taria con piscina !! Muy soleado !!!   700€/mes

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

T1.01470 Mataró. Centre. Apartamento de 35 
m² de superfi cie, con la cocina americana, baño 
- muy buena zona y tiene ascensor hasta la en-
trada del piso!!!                                        470€/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

T1.08102 Mataró. Centre. Segundo piso sin 
ascensor de 60m² de superfi cie, 2 habitaciones, 
1 baño completo, cocina, salón comedor con sa-
lida a balcón, aa / cc, carpintería de aluminio, 
fi nca de pocos vecinos !!!                    575€/Mes

T1.10195 Mataró. Via Europa. Piso con exce-
lentes acabados, 60m², 2 habit. 1 baño com-
pleto, cocina americana, salón comedor, balcón, 
galería, aa /cc., Suelos de mármol, carpintería 
de aluminio, ascensor, parking opc., muy lumi-
noso con buenas vistas !!!                   650€/Mes

1.10183 Sant Andreu de Llavaneres. Piso refor-
mado de 90m² de superfi cie, dispone de 3 habita-
ciones dobles, 2 baños completos + 1 de servicio, 
cocina, salón comedor con salida a balcón, galería, 
calefacción, carpintería de aluminio, muy lumino-
so para entrar a vivir !!!                          690€/Mes

T1.10204 Mataró. Centre. Tercer piso reforma-
do de 75m², 2 habitaciones, 1 baño completo, 
cocina offi ce, salón comedor, blacón, galería, 
suelos de parquet, sin ascensor, totalmente 
amueblado y muy luminoso !!!            700€/Mes

T1.06961 Mataró. Z. Can Gassol. Piso de 115m² 
de superfi cie, con 3 habitaciones, 2 baños, ca-
lefacción, parquet y balcon grande!!! Parquing 
opcional - oportunidad!!!!                    750€/Mes

T1.01655 Mataró. Centre. Piso de 100m², de 
superfi cie, consta de 4 habitaciones, 2 baños, 
cocina offi ce, salón con salida al balcón, ca-
lefacción, ascensor. Todo amueblado y parking 
incluido en el precio!!                           800€/Mes

T1.10102 Caldes d’Estrac. Piso de 100m² de 
superfi cie, sin amueblar, 4 habitaciones (2 do-
bles) 2 baños, cocina offi ce, calefacción, cierres 
de madera, lavadero,  2 terrazas de 15m². Piso 
muy soleado!!!!                                    680€/Mes

T1.08131 Sant Andreu de Llavaneres. Tocant el 
mar, espectacular baix 78m2 tssa 89,05m2, 3 
habit, 2 banys. Zona comunit. piscina i acabats 
de 1a qualitat. 2 minuts  platja i estació. Vistes 
al mar i al port!                               1.200€/Mes

T1.10208 Sant Vicenç de Montalt. Gran duplex 
de diseño de 120 m² totalm. amueblado, 2 ha-
bitaciones, 3 baños, aa/cc, parquet, dos plazas 
de parking. Terraza de 20 m². Toldos automati-
cos, piscina y sala de juegos!!         1.400€/Mes

T1.01765 - Mataró. Centre.  PRIMER PISO SIN 
ASCENSOR de 60m² de superficie, dispone de 2 ha-
bitaciones, 1 baño completo, cocina, salón comedor 
con finestre, calefacción eléctrica, carpintería de 
aluminio, ECONOMICO !!                            550€/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

T1.09814 - Mataró. Via Europa. Piso de 75m², 
3 habit. (1 suite), 2 baños, cocina offi ce, salón 
comedor con balcón, suelos de parquet, cierres 
de aluminio, parking, trastero, todo amueblado 
¡¡zona comunitaria con piscina!!!    700€/mes

T1.01582 - Mataró. Via Europa.  Gran piso de 90 
m², 4 hab., 2 Baños, cocina offi ce, salon - balcon y 
terraza 15m² - trastero y garaje incluido - edifi cio a 
3 vientos. - Muy luminoso !!!                 800€/mes
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T1.50755 - Mataró. Centre. Pis d’origen de 
70m², 3 habitacions (2 dobles), 1 bany com-
plet, cuina ofi ce, saló menjador amb sortida a 
balcó, galeria, ascensor. Pis molt lluminós amb 
vistes a mar !!                                          99.000€

T1.50777 - Mataró. Peramàs.  2n pis reformat 65m², 
3 hab., 1 bany complet, cuina office, saló menj., bal-
có, galeria, aa/cc, parquet, tanc. alumini, IMATGE JU-
VENIL I ACTUAL ¡¡OPORTUNITAT!!                   137.250€

T1.50373 - Mataró. La Havana. Pis total-
ment reformat amb 75m² de superfi cie, 
disposa de 3 habitacions, un bany complet, 
galeria, amb balco, aa/cc ¡¡Pis molt assole-
llat!!!                                                142.260€

Vendes

T1.07408 - Sant Andreu de Llavaneres. Piso 
80m², 3 habit. 1 baño compl.+ 1 de servicio, cocina, 
salón comedor con chimenea, balcón calef. parking 
opcional, trastero, todo amueblado zona comuni-
taria con piscina !! Muy soleado !!!   700€/mes

Un equip de professionals al seu servei

T1.10204 Mataró. Centre. Tercer piso reforma-
do de 75m², 2 habitaciones, 1 baño completo, 
cocina offi ce, salón comedor, blacón, galería, 
suelos de parquet, sin ascensor, totalmente 
amueblado y muy luminoso !!!            700€/Mes

T1.06961 Mataró. Z. Can Gassol. Piso de 115m² 
de superfi cie, con 3 habitaciones, 2 baños, ca-
lefacción, parquet y balcon grande!!! Parquing 
opcional - oportunidad!!!!                    750€/Mes

T1.01655 Mataró. Centre. Piso de 100m², de 
superfi cie, consta de 4 habitaciones, 2 baños, 
cocina offi ce, salón con salida al balcón, ca-
lefacción, ascensor. Todo amueblado y parking 
incluido en el precio!!                           800€/Mes

T1.10102 Caldes d’Estrac. Piso de 100m² de 
superfi cie, sin amueblar, 4 habitaciones (2 do-
bles) 2 baños, cocina offi ce, calefacción, cierres 
de madera, lavadero,  2 terrazas de 15m². Piso 
muy soleado!!!!                                    680€/Mes

T1.08131 Sant Andreu de Llavaneres. Tocant el 
mar, espectacular baix 78m2 tssa 89,05m2, 3 
habit, 2 banys. Zona comunit. piscina i acabats 
de 1a qualitat. 2 minuts  platja i estació. Vistes 
al mar i al port!                               1.200€/Mes

T1.10208 Sant Vicenç de Montalt. Gran duplex 
de diseño de 120 m² totalm. amueblado, 2 ha-
bitaciones, 3 baños, aa/cc, parquet, dos plazas 
de parking. Terraza de 20 m². Toldos automati-
cos, piscina y sala de juegos!!         1.400€/Mes

T2.50169 - Mataró. Can Bruguera. Espectacular 
casa en exclusiva 270m², 5 habit., 2 banys + 1 servei, 
cuina office, saló menj., llar de foc, balcó, tssa, aa/
cc, tanc.alumini, pàrquing, traster, jardi  330m² amb 
piscina com. vistes a mar i montanya!!      318.200€

T1.50434 - Mataró. Centre. Pis reformat de 100 
m², 3 habit.  (1 suite), 2 banys, bany auxiliar, cuina 
offi ce, galeria, balcó terrassa, AA / CC, tancaments 
alumini, pàrquing, traster !! Molt assolellat !! Pis 
a prop platja!!                                              210.000€

T1.50434 - Mataró. Centre. Pis reformat de 100 
m², 3 habit.  (1 suite), 2 banys, bany auxiliar, cuina 

T2.50088 - Mataró. Vista Alegre. Casa 300 m², 
4 hab., 2 Banys complets, aseo, cuina offi ce, ga-
leria, salo-menjador, llar de foc, calefaccio, terres 
de marbre, terrasses de 30 i 50 m², garatge per 3 
cotxes i traster!!! !!                                    328.000€

T1.50702- Mataró. Centre. Pis de 65m², 2 habi-
tacions, 1 bany complet, cuina americana, AA/CC, 
terres de parquet, tancaments d’alumini, ascen-
sor, traster, parking per cotxe i dos motos, bona 
distribució i molt lluminos!! !!                   149.500€

T1.50070 - Mataró. Vista Alegre. Magnífi ca 
oportunitat!! Pis de 100m2 de superfi cie, 
disposa de 4 habitacions, amb un terrat de 
35m2, és un pis molt ben comunicat. No se’l 
deixi perdre!!                                         187.300€

T1.50070 - Mataró. Vista Alegre. Magnífi ca 
oportunitat!! Pis de 100m2 de superfi cie, 

T1.50101- Mataró. Camí Serra. Planta baixa 
de 90m², disposa de 3 habitacions (Abans 4), 2 
banys complets, cuina offi ce, calefaccio, tanca-
ments alumini, ascensor, garatge i traster inclòs 
¡¡Fabulós jardi de 150 m²!!                      243.530€

T1.50248 - Mataró. Centre. Pis de 85m², 3 hab., 
(2 dobles), 2 banys compl, cuina office gran, galeria, 
balco, a/cc, terres parket. Tanc. alumini, ascensor, pl. 
aparcament i traster inclòs!!!!                      220.000€

T1.50248 - Mataró. Centre. Pis de 85m², 3 hab., T1.50220 - Mataró. Via Europa. Atico 90 m². 4 
Hab., 1 Bany complet, aseo, cuina office equip., ga-
leria, salo-menj., llar de foc, terres parket, balco, aa/
cc, ascensor, tanc. alumini, traster ¡¡Tssa de 90 m²!! 
Vistes a mar i montanya!                                230.000€

T1.50174 - Mataró. Parc Central. Pis de 90 m², 
4 hab., 2 Banys complerts, cuina offi ce totalment 
equipada, aa/cc, terres de parket, tancaments d’ 
alumini, ascensor, balcó ¡¡Amb una terrassa de 
20m² a nivell!!!                                                        223.840€

T1.01582 - Mataró. Via Europa.  Gran piso de 90 
m², 4 hab., 2 Baños, cocina offi ce, salon - balcon y 
terraza 15m² - trastero y garaje incluido - edifi cio a 
3 vientos. - Muy luminoso !!!                 800€/mes
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Judicials

MATARÓ - Eixample R 16079

Dúplex seminou amb terrassa, 2 habit., 
2 banys, ampli saló i parking. C.E. T
179.000 €

MATARÓ - Ctra. Mata R 16075

Pis de 3 habit., bany reformat, assole-
llat saló amb vistes. Ascensor. C.E. T 

75.000 €

MATARÓ - Via Europa R 16080

Pis alt seminou amb ascensor, 3 habs, 
terrasseta, cuina offi ce i 2 banys. C.E. T 

180.000 €

MATARÓ - Via Europa R 15998

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

MATARÓ - Cerdanyola Nord R 16058

Lluminós pis de 3 habs, cuina indepen-
dent i saló amb ampli balcó. C.E. T
49.000 €

MATARÓ - Camí Serra R 16077

Fantàstica planta baixa, gran jardí de 
100m2, 3 habit. i parking. C.E. T
279.000 €

MATARÓ - Camí Serra

Pis ampli, assolellat, 100m2, 3 habs, 2 
banys, aparcament i traster. C.E. T

R 15858

Tenim els lloguers més econòmics de Mataró

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

MATARÓ - Z. Jutjats

Planta baixa seminova, entrada indep., 
gran terrassa i parking inclòs.. C.E. T
189.900 €

R 15545

E
C

O
N

Ò
M

IC
SMATARÓ - Via Europa R 40732

Casa ados., recent construcció, increï-
bles vistes, 4 habs i jardí  60m2. C.E. T
370.000 €

MATARÓ - Pl. de Cuba R 15719

Pis complet. reformat de 2 habs, saló 
amb balcó, calefacció i parquet.CE. T 

84.500 €

MATARÓ - Molins R 15281

Edifi ci familiar a 3 vents, pis 3 habs, amb 
cuina independent amb offi ce. C.E. T
89.000 €

MATARÓ - C. HIstòric R 16084

Excel·lent pis reformat, acabats de quali-
tat, 1 hab + vestidor i  terrassa. C.E. T
143.000 €

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 16032MATARÓ - Z. Estació

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. 

Planta baixa seminova, entrada indep.,  
gran terrassa i parking inclòs.. C.E. T

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

Pis a 100mts de platja, disposa de 3 habitacions, amb un ampli saló. Tras-
ter inclòs. Bones vistes! C.E. T

OCASIÓ! 169.000€

Degut a l’alta demanda dels nostres 
clients, necessitem pisos de lloguer 
a totes les zones de Mataró.

MÀXIMES GARANTIES

2P URBENIA.indd   3 20/10/15   13:04



C
A

S
E
S

1
0

M
a
ta

r
ó

 (
C

a
n

 S
e
r
r
a
)

O
B

R
A

 N
O

V
A

A
 p

a
r
ti

r
 d

e

3
9

5
.0

0
0

€
 

T
e
l:

 9
3

 5
1

0
 8

0
8

0

D
is

tr
ib

u
c
ió

 i
 a

c
a
b

a
ts

 p
e
r
s
o

n
a
li
tz

a
ts

2
m

in
u

ts
 

d
e
 M

a
ta

ró
 P

a
rc

2
0

m
in

u
ts

d
e
 B

a
rc

e
lo

n
a

P
A

R
C

E
L
·L

E
S

D
’E

N
T
R

E
4

0
0

 i
 7

0
0

m
2

Sin título-1   1 11/6/15   18:24


	pag 62 dibuANUNCI 2015 tactic



