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TREBALLS MINUCIOSOS
Entrem a la Capella dels Dolors en ple procés de restauració 
del conjunt barroc més important de Catalunya
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La Riera 48:

Miquel Rey se’n va i el govern Bote perd un 
actiu de primera línia
Miquel Rey “se’n torna a la privada”, a Eurecat, cinc 
mesos des de l’inici del mandat.  De fet, que no pen-
sava seguir en un nou mandat, ja ho havia anunciat 
al cap de llista de CiU Joaquim Fernàndez abans de 
concórrer com a número 4 a les eleccions de maig. 
En aquell moment, però, en què l’anterior alcalde 
Joan Mora també deixava d’encapçalar la llista, va 
semblar que el fet que tant Mora com Rey pleguessin 
alhora, hauria generat una imatge d’orfandat política 
excessiva de cara del nou candidat.

La baixa de Miquel Rey és un problema de primer 
ordre per a David Bote, perquè era un capital polític 
innegable del govern actual, liderant dos dels àmbits 
claus de transformació de la ciutat com Promoció 
Econòmica i Tecnocampus. L’envergadura de les car-
teres que controlava, de fet, seran difícils d’assumir 
per la seva substituta, Dolors Guillén, número 8 de 
la llista de CiU a les passades municipals -Ramon 
Reixach, que no gaudeix de la confi ança política de 
Fernàndez, ha preferit deixar pas-.

Aquests dies hi ha hagut enrenou a LaRiera48. 
Algunes veus de l’entorn convergent apuntaven la 
possibilitat d’aprofi tar el buit que deixarà Rey per 
incorporar ERC a la majoria presidencial i replan-
tejar l’acord de govern, ara que encara estem en 
els primers mesos del mandat. També hi havia qui 
reclamava que fos el mateix Fernàndez qui deixés 
Cultura i traslladés les seves energies cap a Promoció 
Econòmica -on té el seu home de confi ança Josep 
Maria Torrent com a assessor- i el Tecnocampus.

Sorprenentment, però, la decisió ha estat una al-
tra: que la nova persona que entrarà a l’Ajuntament 
sigui qui vagi cap al Rengle. Una operació política 
delicada que s’explica políticament per la necessitat 
d’estabilitat d’un govern que acaba de néixer i que 
actua de reforç per a Joaquim Fernàndez, que queda 
com a únic home fort de CiU al govern municipal.

OPINIÓ

Quines decisions poden haver pesat, en l’elecció de 
Rey? Un cert cansament de les servituds públiques, la 
creença que el seu pas per la política municipal seria 
breu com correspon a un professional de l’empresa pri-
vada i el desequilibri existent entre un l’alcalde, Bote, 
que tot just comença, i un Rey que “sabia més que 
el mestre”. Una cosa era tenir un alcalde com Joan 
Mora, business friendly com ell –en podia haver estat 
el successor-, i l’altra a un primer edil que encara se 
sorprèn quan veu que la majoria d’alumnes del Tecno-
campus són de fora de la ciutat. “Al govern de Mataró 
hi ha els regidors del PSC, els de CiU i en Miquel Rey”, 
era el dard enverinat d’un membre de l’aparell gover-
namental que servia per descriure la dimensió política 
que havia adquirit Rey en el nou govern.  

Rey diu adéu un dia després que es confi rmés una 
nova edició de la Festa al Cel –després de diversos titu-
bejos per part de l’alcalde- i amb el Tecnocampus havent 
superat la barrera psicològica dels 3.000 estudiants. 
Un projecte, per cert, que no preveu abandonar, ja que 
dins la seva voluntat de no desvincular-se de la política 
local voldria esdevenir patró de la Fundació.

Polític heterodox, afable i seductor, capaç de crear 
ràpidament confi ança en els seus interlocutors, Rey és 
dels que creu a fons en les possibilitats de la ciutat. 
Virtuts que probablement procedeixen del seu avi, Joan 
Rey i Català, el primer càrrec electe a l’Ajuntament en 
la llarga nit franquista, a principis dels anys seixanta, 
respecte del qual el seu nét va promoure la publicació, 
el 1997, de Pinzellades d’una època. Miquel Rey ha 
esbossat uns traços políticament gruixuts en els anys 
que ha estat en una de les àrees més importants del 
govern de la ciutat. Traços efectuats amb perspicàcia 
que la ciutat i el govern trobaran a faltar.  
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S’han de tenir en compte tots aquests elements per poder obtenir
la valoració més justa per al seu rellotge.

Màxima

Certes marques i models de rellotges es revaloritzen
amb el pas dels anys, les tendències del mercat, el tipus de moviment 

(de quars, automàtic, de corda...), el material (or, acer, titani...).

La forma més segura de vendre el seu rellotge.La forma més segura de vendre el seu rellotge.

Som experts en la indústria rellotgera. Coneixem bé la informació actual, 
nacional i internacional, sobre tota la gamma de col·leccions i marques.

El seu rellotge és una joia que mereix el millor preu del mercat.

COMPREM RELLOTGES

A Mataró > Av. Maresme,201 (Davant estació) · Tel. 93 790 81 64



Una Capella dels Dolors més fi del a l’original

La Capella dels Dolors és un dels ex-
ponents més importants i singulars 
del barroc català. L’obra d’Antoni Vi-
ladomat és una petita joia amagada 
dins la Basílica de Santa Maria, un 
conjunt únic del segle XVIII que els 
darrers anys havia patit un deterio-
rament important i que requeria una 
actuació urgent. Avui, que la Capella 
dels Dolors i altres elements com 
l’orgue –el més gran de Catalunya– 

s’erigeixen com a atractius de la 
ciutat, la intervenció als Dolors es 
feia més indispensable.

Les circumstàncies, doncs, van 
obligar a dissenyar un pla per a una 
restauració integral. L’Ajuntament 
de Mataró, el Departament de Cul-
tura de la Generalitat i el bisbat de 
Barcelona han unit esforços per a 
assumir els costos de la rehabilita-
ció, que sumen 533.070 euros. Un 

PATRIMONI
NOTÍCIA

TEXT: MIREIA BIEL

és notíciaés www.totmataro.cat

FOTOS: ANNA ALUART

equip d’entre quatre i dotze restau-
radors, en funció de les tasques a 
realitzar, de l’empresa Policromia, 
treballen des de finals del mes 
d’agost i fi ns al febrer de 2016 a la 
capella, on s’ocupen de netejar les 
pintures fetes amb tremp per mirar 
de buscar la imatge i colors més fi -
dels a l’obra original. 

La Capella dels Dolors, plena de 
bastides, està immersa en un canvi 

La rehabilitació de conjunt barroc més important de Catalunya acabarà pels volts del febrer

 1888: Neteja exhaustiva

L’artista Josep Vinardell va dur a terme la primera restau-
ració de les teles de Viladomat. Va consolidar i restituir 
els fragments de tela malmesos i va retornar els colors 
a les pintures en treure la pols i la cera acumulades 
durant més de 150 anys. 

 Dècada 1940: Intervenir després de la guerra

Manuel Grau i Marià Ribas restauren els dos llenços 
ovalats de la passió. A més a més, es tracten els tremps 
de les parets i les voltes per tapar les esquerdes. Puig i 
Cadafalch instal·la llànties per a les imatges del Viacru-
cis. S’arrangen la cripta, el cor i els marcs de fusta.  

INTERVENCIONS A LA CAPELLA DELS DOLORS:  Nicolau Guanyabens ajuda a marcar les intervencions més destacades. 
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Una Capella dels Dolors més fidel a l’original

núm. 1695
del 30 d’octubre al 5 de novembre de 2015

d’imatge. Cristina Martí, coordi-
nadora de l’equip de restauració, 
explica que “la neteja, fixació, nete-
ja posterior, reintegració de suports i 
reintegració pictòrica” són les fases 
que s’allargaran fins al febrer.

La documentació i coneixe-
ment de l’espai no ha impedit que 
sorgissin problemàtiques que no 
esperaven. En el moment d’iniciar 
la neteja de les parets, l’equip es va 
trobar que “als anys 60 es va aplicar 
un vernís a les pintures que teòrica-
ment les havia de protegir, però que 
les ha acabat perjudicant per l’alta 
concentració d’adhesiu que té el 
producte, que no es pot retirar i que, 
a més, ha enfosquit les imatges”. Si 
a això s’hi suma, que les tasques de 
restauració fetes aleshores es van fer 
sense retirar la capa de pols i sutge, 
la neteja, que es fa amb dissolvents, 
es complica. Igual que la del sostre, 
que “com tota pintura mural, ha 
estat molt tocada amb els anys”, 
com remarca Martí. El fet que amb 
els anys la pintura envelleixi i perdi 
part dels components amb què es va 
crear, “fa que la superfície sigui molt 
delicada” i que s’hagi recorregut “a 
una alga, que es bull i es prepara en 
motllos, per netejar tot el sostre”. 

Durant totes les fases es treballa 
colze a colze amb el Centre de Res-
tauració, qui ajuda a determinar els 
millors productes per a la interven-

ció i fa analítiques per acumular el 
màxim d’informació, a banda de 
realitzar reunions periòdiques amb 
totes les parts implicades. 

Retornar l’esplendor
En la fase de fixació i reintegració 
pictòrica, cal anar amb peus de 
plom. Segons Martí, “la neteja ha 
fet que s’eliminessin moltes inter-
vencions passades”, però això no 
és cap problema, ja que s’imitaven 
els colors que amb la neteja que 
s’està fent no es corresponen amb 
la policromia original. Tot i així, “les 
esquerdes, on sovint s’aplicaven les 
repintades, ara queden blanques i 
caldrà decidir si es refan els dibuixos 
o s’hi aplica una tinta neutra”. 

Totes aquestes intervencions que 
s’estan duent a terme són d’especial 
importància. El president del Mu-

seu Arxiu de Santa Maria, Nicolau 
Guanyabens, posa la “resolució dels 
problemes d’humitat, la descom-
posició de la pintura de les voltes i 
l’enfosquiment accelerat de la pin-
tura mural” com a principals motius 
tècnics que feien molt necessària la 
restauració actual. Però és evident 
que el factor històric i patrimonial 
també és crucial, ja que, tal com 
remarca Guanyabens “permetrà re-
tornar l’esplendor a aquest conjunt, 
el més important del barroc català”. 

Els concerts de la Setmana de 
Música Antiga així com les visites 
guiades que s’hi fan, es posicionen 
com a nous elements “de captació 
de visitants que Mataró no pot desa-
profitar”, segons paraules del regidor 
de Cultura, Joaquim Fernàndez, que 
veu una “rellevància nacional indis-
cutible” en l’adequació de l’espai. 

 Entre 1962 i 1978: Restauració dels llenços

Les aportacions de Caixa Laietana permeten que un 
grup de persones restaurin els grans llenços de la ca-
pella, els quadres dels retaules i les teles de la sala de 
juntes, a més a més de la decoració mural, la fusteria 
i la gelosia del cor.  

 Entre 1987 i 1990: La intervenció més gran

Un dels suports de la coberta cedeix i es refà amb 
l’arquitecte Jordi Estrany. Es desinfecta i es neteja el 
conjunt i Gener Alcántara s’ocupa de restaurar els ele-
ments ornamentals de part del conjunt, mentre un grup 
consolida la pintura de les voltes.  

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
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L’Ajuntament de Mataró aposta per 
la continuïtat de la Festa al Cel

La Festa al Cel 2016 es farà a Ma-
taró. Així ho va ratifi car dilluns al 
migdia en roda de premsa l’alcalde 
de Mataró, David Bote, el regidor de 
Promoció Econòmica, Miquel Rey, 
i el Cap de Servei de Promoció de 
Ciutat i Comerç, Àngel Remacha. 
Tots tres han fet un balanç positiu 

de l’edició d’aquest any i han re-
marcat que la continuïtat s’ha de 
garantir “sempre que costi el mínim 
possible a la ciutat”. De moment 
l’informe tan esperat ja s’ha posat 
sobre la taula i en destaquen xifres 
com l’1.782.670 euros ingressats a 
Mataró a través de les despeses del 

FESTA AL CEL
NOTÍCIA

TEXT: MARTA GÓMEZ

és notíciaés www.totmataro.cat

FOTOS: ANNA ALUART

públic durant el cap de setmana del 
19 i el 20 de setembre.

Bote va voler parlar de tot el re-
corregut que s’ha fet en relació a 
la Festa al Cel des del seu govern. 
Ell mateix creu que, “si repassem 
la trajectòria, vam dir que només 
faríem la festa de la millor manera 

Mataró va ingressar més d’1,7M d’euros durant el cap de setmana del festival aeri
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possible, i així ha estat”. L’alcalde va 
voler afegir que cal “estar orgullosos 
que la ciutat sigui capaç d’organitzar 
un esdeveniment d’aquesta magni-
tud” sempre que “la gent ha de ser 
conscient i ha de tenir la convicció 
que cada euro que paga és sagrat”. 
D’aquesta manera Bote ha demanat 
que l’aportació privada, una vegada 
més, serà clau per tirar endavant 
la nova edició del festival aeri que, 
aquesta vegada sí, tenen “9 mesos 
per preparar-la bé”. Nou mesos que 
de ben segur passaran ràpid, però 
que permet introduir la despesa dins 
del pressupost del 2016 i al PAM.

Les xifres
L’informe detallat extret de 422 en-
questes realitzades durant la Festa 
al Cel i les explicacions que ha re-
but l’Ajuntament a través d’entitats, 
associacions, organitzacions i equi-
paments, han donat diferents xifres. 
La primera a destacar són les 
123.000 persones que van venir a 
la Festa al Cel en aquesta darrera 
edició (40.000 dissabte i 83.000 
diumenge) i la voluntat de tornar-hi, 
en un 92,7 per cent de les persones 
enquestades, en futures edicions. 
El sector comerç sembla estar ma-
joritàriament satisfet. Un 64,5 per 
cent asseguren haver augmentat la 
seva facturació coincidint amb el 
festival, el que significa un 38,4 per 
cent més que en l’edició del 2014.

Pel que fa a les despeses, la Fes-
ta al Cel ha tingut un cost global 
de 521.873 euros, el que significa 
uns 50.000 euros menys que el 
2014. D’aquesta xifra l’Ajuntament 
n’assumeix 269.830 euros i, la di-
ferència de 252.043 euros queda 
coberta pels patrocinadors privats i 
la indemnització de l’asseguradora 
pels actes que no es van poder rea-

litzar en l’edició de l’any passat per 
causes climatològiques.

L’alcalde i el regidor van presentar 
l’informe detallat en Junta de Por-
taveus prèviament a fer la roda de 
premsa a tots els mitjans de comuni-
cació. De la mateixa manera preveu 
que sigui públic perquè tothom qui 
ho vulgui ho pugui consultar. 

COST TOTAL: 

521.873
euros

INGRESSOS: 

1.782.670 
euros

DESPESA MUNICIPAL: 

269.830 
euros

IMPACTE MEDIÀTIC: 

936.198 
euros

PÚBLIC TOTAL: 

123.000
persones

PÚBLIC FORANI: 

45.141 
persones
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el dèfi cit de fi nançament acumulat 
ni la descapitalització del mateix, 
que suposaven una càrrega addicio-
nal d’1.587.881 euros anuals per 
fer front als préstecs adquirits anys 
abans per valor de 23 milions” en 
referència al dèfi cit històric. 

També s’hi reconeix l’esforç dels 
treballadors i de l’equip directiu 
“La situació actual del CSdM no és 
derivada de la mala gestió, no són 
en cap cas responsables de la situa-
ció”. També es recorda els diferents 
requeriments, tant de l’Ajuntament 
com del Parlament, a la Genera-
litat per resoldre la infradotació 
del Consorci o el compliment dels 
compromisos. Igualment es critica 
la unilateralitat de la intervenció, 
del pla de reequilibri o de la polè-
mica decisió de traslladar llits de 
l’Hospital de Sant Jaume i Santa 

Foto unitària, to elevat i missat-
ge ferm. El Saló de Sessions de 
l’Ajuntament va ser l’escenari d’una 
declaració institucional recolzada 
per tots els grups municipals, alguns 
diputats al parlament, sindicats, el 
Comitè d’empresa i la Coordinadora 
en Defensa de la Sanitat Pública per 
a la resolució de la crisi del CSDM. 
Només la CUP es va desmarcar de 
la instantània, tot i donar suport a 
alguns dels seus punts. “Mataró diu 
prou” va repetir una vegada i una al-
tra l’Alcalde David Bote encarregat de 
llegir un posicionament polític vehe-
ment en què la ciutat planteja com 
a exigències el retorn de l’autonomia 
del Consorci Sanitari del Maresme 
o el fi nal de l’infrafi nançament de 
l’entitat que gestiona l’Hospital de 
Mataró. El posicionament i la foto-
grafi a arriba una setmana després 
que Salut intervingués de facto el 
Consorci en retirar-li l’autonomia de 
gestió, gota que ha fet vessar el got. 
La pilota és ara al terrat d’una Gene-
ralitat amb govern provisional.

El text de la declaració institu-
cional és crític amb una Generalitat 
que, s’hi assegura, “no ha tingut en 
consideració, en el cas del CSdM, ni 

Mataró diu prou i reclama solucions a la crisi del 
Consorci Sanitari del Maresme

SANITAT
NOTÍCIA CUGAT COMAS

ciutatciutat

Magdalena a l’Hospital de Mataró.

Les exigències
L’Ajuntament exigeix que es retor-
ni el Consorci al Règim Especial 
d’Autonomia de gestió CSdM, “do-
nat que és necessària una gestió 
laboral més propera i àgil per a 
poder incrementar l’activitat assis-
tencial que el CSdM requereix per 
a revertir la seva economia defi ci-
tària”. També reclama “una solució 
defi nitiva al fi nançament del CSdM, 
que contempli el rescabalament del 
deute històric de la Generalitat, les 
inversions necessàries i l’increment 
dels ingressos via el contracte pro-
grama amb el CatSalut”. Igualment 
es demana que es garanteixi la sufi -
ciència econòmica de l’entitat i que 
es mantingui la moratòria del trasllat 
de pacients a l’Hospital. 

www.totmataro.cat
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Els grups exigeixen que es 
recuperi l’autonomia i s’acabi 
amb l’infrafi nançament   

 La CUP vol un model sanitari íntegrament públic 

La CUP no va donar suport a la proposta i va fer una declaració alter-
nativa que, a més de reclamar un fi nançament adequat per a l’Hospital 
de Mataró, defensa un model de sanitat 100 per cent pública. “La 
proposta inicial del govern portava implícit el manteniment del model 
de gestió de consorcis que dóna cobertura a les privatitzacions i a la 
mercantilització de la sanitat pública”. Des de la CUP s’assegura que 
“no podem compartir la proposta perquè imposa el manteniment del 
model de consorci, sense qüestionar les responsabilitats de la gerència 
i el Consell Rector”. 

R. GALLOFRÉ

tot 2 ciutat csdm.indd   1 28/10/15   10:53





MATARÓ

Cirera

Cirera

El barri de Cirera és un cas para-
digmàtic, una d’aquelles realitats 
que cal conèixer per saber què és i, 
sobretot, com de divers és Mataró. 
Situat en un puig, en un pendent 
quasi constant, és un exemple de 
convivència, sentiment de barri, 
esperit popular i història afegida.

És un d’aquells nuclis no ordenats, 
crescuts a meitat del segle XX per 
gent que hi va arribar i arrelar fi ns 
al punt de donar fruit: com si fossin 
cirerers i no cirerencs.  

Petit, popular i 
orgullós

barri a barri
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“El barri és com una gran família”

Fa molts anys que treballeu a Cirera?
Doncs sí. Nosaltres hem estat al 
barri tota la vida. El meu avi era en 
Conrad Devesa i era molt conegut 
en aquesta zona. Ell era paleta i va 
ajudar a molta gent. El meu pare va 
fer la ferreteria i quan es va jubilar 
la vam heretar el meu marit i jo. Mai 
ens hem plantejat canviar la ferrete-
ria de lloc. Ens encanta aquest barri.

Per què agrada tant Cirera?
Ens agrada molt sobretot perquè és 
un barri molt familiar.  De fet, el ba-
rri és com una gran família, tothom 

es coneix. És una zona de gent molt 
senzilla, entranyable i molt amable. 
Ara ha canviat una mica.

Què ha canviat?
Hi ha llocs que ara estan una mica 
més deixats i una mica més bruts, 
però entre tots sempre intentem que 
el barri segueixi bonic i atractiu per 
a tothom.

Què li falta al barri?
Falten comerços i botigues. A la 
gent li fa molta por invertir a Cirera 
perquè creu que no se’n sortiran. La 
veritat és que el barri sempre ha tin-
gut moltes mancances i molts dels 
que hi viuen s’han acostumat a sor-
tir del barri per anar, per exemple, 

barri a barri
cirera redacció

Parlem amb Anna Maria 
Devesa, propietària de la 
Ferreteria Devesa

www.totmataro.cat
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a fer les compres. Això ha provocat 
que en aquests moments cada ve-
gada que s’ha obert un negoci s’ha 
tancat al cap de poc temps i això és 
una llàstima.

Com està el comerç?
A les botigues els hi costa una mica 
tirar endavant. Moltes s’han hagut 
de buscar la vida i reinventar-se. El 
Mataró Parc tan a la vora, en aquest 
sentit també ens ha fet molt de mal.

La vida a Cirera és bona?
La veritat és que nosaltres no hi 
vivim, tenim una casa al centre 
de Mataró. Tot i això, si la casa 
la tinguéssim a Cirera, a mi no 
m’importaria gens. De fet, a vegades 
quan des del centre es parla dels 
barris a mi em dol molt com ho fan. 
Som un barri com qualsevol altre i 
potser més familiar que cap. 
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Ferreteria Devesa
Ronda Doctor Ferran 1

Farmàcia Esteve 
Albert
Esteve Albert 43

Dalsus
Rda Jacint Verdaaguer 11

Clínica Dental Cirera
Dr Ferran 25 baixos

Perruqueria 
Five 
Crta de Cirera, 5

Gómez Color
Dr Ferran, 31

Clínica dental, Joan 
Mª Carreño
Crta de Cirera, 7

Farmacia Via Europa
Via Europa 92

20

barri abarri 

Cirera

Mapa de comerços

1

82

3

4

5

1
2

7

3

4

5

8

“El comerç de proximitat, el comerç de confi ança”

7

6

Tot barri 3,4 mapa cirera.indd   2 28/10/15   16:24



www.totmataro.cat

núm. 1695
del 30 d’octubre al 5 de novembre de 2015

Nous vestidors pel camp de futbol de Cirera

El Servei d’Equipaments Munici-
pals de l’Ajuntament de Mataró ha 
enllestit el darrer mes la instal·lació 
de dos nous mòduls prefabricats 
de vestidors al Camp Municipal 
de Futbol de Cirera. Els mòduls 
s’han instal·lat a continuació dels 
vestidors ja existents. Prèviament 
s’han realitzat els fonaments i les 
canalitzacions necessàries per fer-hi 
arribar la xarxa elèctrica, de submi-
nistrament d’aigua i de sanejament. 
Cada mòdul té una superfície útil de 
29,06 m².
 
Les obres, a càrrec de l’empresa 
Voracys Construcciones y Servicios, 
SL, tenen un cost de 39.633,90 € 
finançats amb ajuts del Pla Xarxa de 
Governs Locals (2012-2015) de la 
Diputació de Barcelona.

Més obres al barri
Aigües de Mataró va començar la set-
mana passada les obres de renovació 
de les xarxes d’aigua potable i clave-
gueram del carrer de Sant Domènec 
al barri Cirera. En concret, els treballs 

es van iniciar el passat dia 19 i tenen 
una durada prevista de 10 setma-
nes. L’obra civil ha estat adjudicada 
a l’empresa García Cano e Hijos, SA 

barri a barri
cirera redacció

També s’està renovant la 
xarxa d’aigua del carrer de 
Sant Domènec

per un import de 96.590,20 euros, i 
l’obra mecànica l’executa la mateixa 
companyia amb un pressupost de 
17.106,08 € euros.

Tot barri 3,4 mapa cirera.indd   3 28/10/15   16:24



MATARÓ La Llàntia

Qui hauria dit als antics habitants 
de la zona de Sant Joan Bosco que, 
amb el pas de les dècades, aquella 
zona deshabitada, a la que a poc a 
poc les construccions van anar guan-
yant espai, s’acabaria convertint en el 
que és, avui, un barri com La Llàntia.

Es tracta d’un dels germans petits 
de la convivència local i a la vegada 

un d’aquells barris amb vida pròpia, 
com si es tractés d’un poble petit 
dins d’una ciutat. La Llàntia és, a 
més, un barri de fesonomia canviada 
els darrers temps amb el desenvolu-
pament de tota la Via Europa que li 
ha tret aquell punt quasi isolat que 
tenia, connectant-la amb tota la ciu-
tat. Una Via Europa que, encara, no 
és reconeguda com a barri.  

La illeta residencial
barri a barri

La Llàntia

tot barri 5,6 intro llantia.indd   2 28/10/15   11:56



Sin título-2   1 29/9/15   11:02



Sin título-2   2 27/10/15   11:04



Sin título-2   3 27/10/15   11:04



Enlleura’t, entitat infantil i juvenil

Enlleura’t és el gran referent de 
lleure infantil i juvenil del barri de 
La Llàntia. De fet, a la zona pràc-
ticament no s’entén cap activitat 
lúdica sense que hi siguin ells al 
darrere. Formen part, sens dubte, 
del gran teixit associatiu del barri 
i són els principals responsables 
perquè nens, nenes, joves i famílies 
senceres, participin d’un conjunt 
d’activitats planifi cades anualment.

Amb molta energia van néixer 
l’any 1997 com a un esplai de dis-
sabtes a la tarda. La seva evolució 
va passar, durant més de deu anys, 
per tirar endavant el casal i espai 
de joves del barri. Aquest fet els 
va fer créixer les arrels que avui ja 

sustenten tota l’entitat i, d’aquesta 
manera, van guanyar-se la confi ança 
de famílies senceres i el respecte de 
tots els nens i nenes que participa-
ven, i participen, activament de les 
seves activitats.

Un tret diferencial d’aquesta enti-
tat és l’estret vincle amb l’Associació 
de Veïns de La Llàntia i amb l’Escola 
de Música de La Llàntia (ESMULL). 
Els qui tiren endavant Enlleura’t 
creuen que és “essencial” estar vin-
culats plenament amb ells per seguir 
teixint el barri a nivell lúdic i cultu-
ral. Tant és així, que des d’Enlleura’t 
s’està ajudant a l’ESMULL a tirar 
endavant les seves actuacions i 
classes de música abans ells no es 
constitueixin com a entitat.

Des d’Enlleura’t, després de 18 
anys, segueixen oferint l’esplai dels 
dissabtes per entretenir i fer jugar 

BARRI A BARRI
LA LLANTIA REDACCIÓ

Nascuda al 1997 l’entitat 
Enlleura’t ajuda al teixit 
associatiu del barri

els més petits. També ofereixen 
un casal d’estiu a l’Escola de la 
Llàntia i organitzen tota la varie-
tat d’activitats extraescolars de la 
mateixa escola i de l’Institut Puig 
i Cadafalch. Els dos centres educa-
tius del barri doncs, estan coberts 
amb els serveis d’Enlleura’t que 
procuren que sempre tinguin una 
vessant divertida i educativa entre 
els més petits.

En aquests moments Enlleura’t 
s’ha popularitzat per la seva Asso-
ciació Esportiva en la qual estan 
portant vuit equips de futbol sala, 
dos dels quals són equips femenins. 
La inclusió de l’esport creuen que 
també és fonamental pel desenvo-
lupament dels nens, i Enlleura’t el 
fomenta perquè també les nenes 
tinguin els seus propis equips es-
portius. 

barri abarri La Llàntia
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Nova edició de la Festa de la Tardor

Amb el bon regust de boca de la pri-
mera edició de la Festa de la Tardor 
de la Llàntia, la colla de geganters 
del barri tornen a apostar per tirar-
la endavant. Serà aquest cap de 
setmana amb una barreja entre la 
tradicional festa de la Castanyada 
i la vessant anglosaxona del Ha-

lloween. Asseguren que serà un cap 
de setmana terrorífi c.

Cercavila de personatges
Des de la colla de Geganters de 
la Llàntia asseguren que la festa 
començarà dissabte 31 a la tarda 
amb una cercavila de caramels, 
una comitiva de personatges te-
rrorífi cs que desfi laran pels carrers 
del barri recollint caramels que el 
veïnat els ofereixi. Seguidament hi 
haurà un ball de disfresses al local 

BARRI A BARRI
LA LLANTIA REDACCIÓ

El barri acull la celebració de 
la Castanyada i Halloween per 
segon any

de l’Associació de Veïns del barri.
Segurament el dia més esperat 

serà el diumenge, dia de Tots Sants, 
amb el túnel del terror. Dins del ma-
teix local de l’Associació veïnal hi 
haurà un recorregut en el qual asse-
guren que no hi faltarà “descàrrega 
d’adrenalina i crits”. Es podrà triar 
entre dues tipologies de camions, 
l’infantil o el d’adults. I pels que 
facin cua abans d’entrar, hi haurà 
l’Associació Enlleura’t fent tallers 
infantils.

barri abarri La Llàntia
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López Veraguas
Pineda, 1

Aludema
La Boixa, 5

Rehabmedic Shop
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MT Metal
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“Ens coneixem tots, o la majoria, de tota la vida”

Quina és la teva vinculació amb 
el barri?
Pràcticament vaig néixer a La Llàn-
tia. Amb quatre anys ja hi era i hi 
he estat fins que em vaig casar. Tot 
i això, hi mantinc la meva oficina i 
ho faig tot al barri.

Com veus el barri?
Crec que ha millorat bastant. Tot es 
pot millorar, però el barri ha crescut i 
crec que es viu una realitat diferent.

En què es diferencia d’altres zones?
Nosaltres sempre diem que “bai-

xem a Mataró” quan hem d’anar al 
centre. És una realitat diferent i una 
zona molt pròpia.

Què és el millor?
Per mi crec que en destaca la relació 
entre els veïns. Ens coneixem tots, 
o la majoria, de tota la vida. Hi ha 
molts andalusos i extremenys que 
van venir fa molts anys i tenen les 
seves cases i pisos al mateix lloc 
de quan van venir. La relació entre 
tots és molt bona. Tots ens saludem 
entre nosaltres i crec que això uneix 
el barri.
 
Comercialment com va?
Els negocis ara comencen a millorar 

barri a barri
la llàntia redacció

Parlem amb Paco López, 
de ‘Grúas y Contenedores 
Agustín López

després d’una dura crisi econòmica 
que ens ha afectat molt. A La Llàn-
tia tot són comerços i empreses molt 
petites que han patit molt aquests 
anys. Ara, a poc a poc, molt a poc 
a poc, comencen a tornar a tirar 
endavant.

Què trobes a faltar al barri?
Més comerços. Crec que en aquesta 
zona és difícil augmentar justament 
això, però només tenim botigues 
petites i segons què busques no 
ho trobes. Això significa que has 
de desplaçar-te per trobar el que 
busques i jo preferiria no fer-ho. No 
vull que sigui un barri on només es 
vagi a dormir.

MEDICINA DEPORTIVA
Y PRODUCTOS PARA
FISIOTERAPIA
C. Alemanya 42-44 local 1
Mataró
T 936 385 193

Lunes a viernes
10:00 - 13:30h
17:00 - 20:30h

Sábado
10:00 - 14:00

www.rehabmedic.com
Síguenos en:
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ACTIVITATS

Aules Sènior d’extensió 
universitària de Mataró 
DONES: “El llarg camí cap al vot fe-
mení”. A càrrec de Josep Lluís Martín 
Berbois (Doctor en Història Contempo-
rània de la UAB. Escriptor).
Dimecres 4 novembre l 18h l Foment 
Mataroní (c/ Nou, 11. Mataró). 1r 
trimestre. Acte exclusiu per a socis.

CASALS

UGT sindicato jubilados y 
pensionistas del Maresme. 
pl. de les tereses, 17. Mataró. Telf: 
93.755.14.17.
Novembre: • Dia 7, Bandejas de San 
Cornelio i Fonts del Llobregat. • Dies 
22 i 23, prenadal a Lloret de Mar. • 
Dia 26, de compres a Andorra. 

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.

Casal de la gent gran del 
Parc de Mataró. c/ Corregiment, 
28. Mataró. Telf: 93.757.13.17. 
• Ball: diumenges i festius de 17 a 
20h. • Caminades: dimarts, 8h. • 
Cursos i tallers: Puntes de coixí, mo-
disteria, country, balls de saló, pintura, 
dibuix, taller memòria, havaneres, 
tai-txi, relaxació, ioga, anglès. Informà-
tica: photoshop, imatge digital i power-
point. • Petanca i jocs de taula.

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 

gent grangent gran
www.totmataro.cat/gentgran
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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.

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

 Per enviar informació 

email: agenda@totmataro.cat
ofi cina: al C. Xammar, 11. Mataró
telèfon: 93 796 16 42
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Dia: 
Divendres 30 
d’octubre.

Horari: 
22h.

Lloc: 
Sala Clap (C. Serra i 
Moret, 6. Mataró)

Entrada:
Anticipada: 8 euros 
(+ despeses gestió) 
Taquilla: 12 euros

ASPENCAT I BUHOS,
FESTA I CONSCIÈNCIA AL CLAP

El Curt Circuit de l’associació de 
sales de concerts, programa per 
aquest divendres, al Clap, una 
doble ració de música en català, 
imprescindible per a aquells que 
segueixen el dia a dia dels grups 
més festius i compromesos. El 
protagonista principal de la nit 
serà Aspencat, el grup que pre-
senta el seu nou disc ‘Tot és ara’ 
amb el qual s’ha consolidat com 
un dels grans pols de la música 
valenciana actual, agafant el re-
lleu de grups com Obrint Pas o La 
Gossa Sorda. Amb cançons com 
‘Som moviment’ o ‘Música naix de 
la ràbia’, Aspencat està assolint 
les seves quotes rècord de reco-

ACTES

guia culturalguia cultural

MÚSICA

Concert de Castanyada 
Recital a càrrec de Francisco Palacios 
(trombó alt, trombó tenor, trombó baix 
i trombó contrabaix) i Lluïsa Vinyes 
(piano). En acabar, tertúlia amb els 
músics acompanyada d’una copa de 
cava i castanyes.
Dissabte 31 d’octubre l 19:30h 
Foment Mataroní (C. Nou, 11. Mataró) 
l Platea: 12€. Amfi teatre: 10€.

Sense Sal + Acció
Des de Terrassa i Girona, ens visiten 
dues propostes fresques: Pop-folk fes-
tiu i reggae-funk amb tocs electrònics.
Divendres 6 novembre l 22h | Sala Pe-
tita Clap (C. Serra i Moret, 6. Mataró) l 
Anticipada: 5€. Taquilla: 8€.

TEATRE I DANSA

Festival solidari de dansa 
infantil ‘Halloween’
Festival solidari a favor de l’Associació 
de Nens amb Càncer (AFANOC) amb 
l’actuació de la Companyia de dansa 
mataronina Asrai, dirigits per Almude-
na Ferreira. 
Diumenge 1 novembre l 18:30h l 
Foment Mataroní (C. Nou, 11. Mataró) 
l Preu: 3€.

‘La vida: mite o llegenda’
Contes per a adults sobre mitologia i 
llegendes d’arreu del món. Narració a 
càrrec de l’Elisabeth Noè. 
Divendres 6 novembre l 22h l Ca-
feteria Alarona (Pl. Santa Maria, 6. 
Mataró) l Preu: 4€.

INFANTIL

El Conte de la Rotllana 
Narració conte “En Santi va a la Biblio”. 
Projecte Santi de la Fundació Maresme.
Divendres 30 octubre l 17:30h l Bi-
blioteca Fundació Iluro (C. d’en Pujol 
19-25. Mataró).

Benvingudes familiars
Visita en família per conèixer la bibliote-
ca i les activitats adreçades als infants.  
Dissabte 31 octubre l 11h l Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró).

Cinema infantil en Català
Projecció de la pel·licula d’animació 
‘Els Increïbles’.
Dissabte 31 octubre l 11h l Biblioteca 
Antoni Comas (Mataró). l Gratuït

www.totmataro.cat/agenda   

neixement i suma ja moltes gires i 
discos que han inserit en la memòria 
col·lectiva d’un públic entusiasta, 
tonades com les de ‘Naixen prima-
veres’ o ‘Quan caminàvem’. La seva 
música és potent, amb reggae, rap i 
electrònica i les lletres destil·len un 
compromís evident amb la terra i la 
classe.

Obriran la nit els Buhos. Formats 
el 2007, a les 11 cançons de “Na-
tura Salvatge”, el seu primer treball, 
han comptat amb col·laboracions de 
luxe com la d’Els Catarres, Albert Plà 
o Ska-P. Ara, i després de dos anys 
d’incansable gira, la banda es troba 
en la recta fi nal d’aquest tour de pre-
sentació que els ha portat per tota 
la nostra geografi a en un “últim vol” 
de més de 50 dates al que encara et 

pots unir.

la nostra geografi a en un “últim vol” 
de més de 50 dates al que encara et 

pots unir.

Espai patrocinat per
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‘Can Caralt i la màquina del 
temps’
Activitat familiar al Museu. Adreçada a 
infants a partir de 4 anys acompanyats 
d’un familiar.
Dissabte 31 octubre l 12h l Can Caralt 
(Carretera de Sant Vicenç, 14. Sant 
Andreu de Llavaneres).

‘On ets, Andròmeda?’
Presentació del conte d’Anna Almécija, 
que refl exiona sobre el tema de la 
contaminació lumínica.
Dissabte 31 octubre l 11h l Observatori 
Cosmos (C. Bonaire, 25, àtic. Mataró)

Teatre familiar: ‘Tot plegat’
Espectacle a càrrec de la Cia. Teatre 
Mòbil. Tres comediants en un espai 
mòbil que es plega i es desplega.
Dissabte 15 febrer l 21h l Teatre Prin-
cipal d’Arenys de Mar (C. de l’Església, 
45-47). Taquilla: 6€. Anticipada: 5€.

L’hora del conte
Lectura del conte ‘Un monument a 
l’estel’, de Paco Mir i Raquel Díaz 
Reguera. A càrrec de Montse Margalef.
Dimarts 3 novembre l 18h l Biblioteca 
Pública Pompeu Fabra (Mataró).

L’hora del conte
Narració de ‘Què hi ha per sopar? I 
altres contes d’animals’, a càrrec de 
Sílvia Barragán.
Dimecres 4 novembre l 18h l Bibliote-
ca Pública Antoni Comas (Mataró).

Dijous a la biblio
Expliquem un conte en anglès: ‘Olivia’, 
d’Ian Falconer.
Dijous 5 novembre l 17:30h l Biblio-
teca Popular Fundació Iluro (C. Pujol, 
18-25. Mataró).

Buc de contes
Lectura de dos contes: ‘Gàrberin’, 

d’una autora maresmenca, i ‘Et menja-
dé’, una novetat molt divertida.
Dijous 5 novembre l 17:30h l Buc de 
Llibres (Muralla del Tigre, 31. Mataró).

XERRADES I LLIBRES  

‘Què és el Big Data?’
Xerrada sobre el tema de l’exposició 
Immersos en les Dades. [Una] adapta-
ció de l’exposició “Big Bang Data” del 
CCCB. De José Luis de Vicente.
Divendres 30 octubre 19h l Sales 
d’exposicions de Can Palauet (C. d’en 
Palau, 32. Mataró)

“Talking about...”
Tertúlia literària en anglès amb el llibre 
“To room nineteen”, de Doris Lessing. 
Activitat moderada per Laura Patricio.  
Divendres 30 octubre l 19h l Bibliote-
ca Pública Antoni Comas (Mataró)

Espai patrocinat per

TEATRE

Lluís Homar interpreta aquest clàssic 
català d’Àngel Guimerà. Dirigit per 
Pau Miró, assumeix tots els papers 
de l’obra sol a l’escenari. En fi nalitzar 
l’espectacle, xerrada amb Lluís Homar 
conduïda per Toni Cabré, dramaturg.

‘Terra baixa i Lluís Homar’

Divendres 6 novembre l 21h Teatre 
Monumental (La Riera, 169. Mataró) l 
Platea: 21€. Amfi teatre: 17€.

Lectura de poemes de l’autora mata-
ronina Lola Casas en versió original i 
traduïts a l’esperanto i taller de creació 
poètica conduït per l’autora. Activtat 
emmarcada dins els actes del 37è 
Congrés Català d’Esperanto.

ACTIVITAT FAMILIAR

Tastet d’esperanto

Dissabte 31 d’octubre l 18h l 
Biblioteca Pública Pompeu Fabra 
(Plaça Occitània, s/n. Mataró)
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‘Cuentas pendientes’
Presentació llibre de Susana Hernández.
Divendres 30 octubre l 19:30h l 
Llibreria Índex (C. Miquel Borotau, 8. 
Vilassar de Mar)

Facciamo due Chiacchiere
Tertúlia literària en italià amb el llibre 
“Le menzogne della notte”, de Gesual-
do Bufalino.
Dimarts 3 novembre l 19h l Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró)

Llegir per parlar
Tertúlia literària sobre la novel·la 
“Bel ami” de Guy de Maupassant. 
Dimecres 4 novembre l 19h l Bibliote-
ca Antoni Comas (Mataró)

‘Mare i fi lla’
Presentació del llibre de Jenn Díaz, 
amb l’autora i Emília Illamola.
Dimecres 4 novembre l 19:30h l 
Llibreria Índex (C. Miquel Borotau, 8. 
Vilassar de Mar)

‘Els resistents catalans’
Presentació del llibre a càrrec de 
Manel Martínez, editor, i Alexis Ser-
rano, director de l’Arxiu Comarcal del 
Maresme i autor del llibre.
Dijous 5 novembre l 19h l Sala d’Actes 
Can Palauet (C. d’en Palau, 32. Mataró)

‘Una certa onada’
Presentació de la novel·la d’Emília 
Illamola, a càrrec de l’autora. L’acom-
panyaran Joan Poch, artista plàstic, i 
Joan Carles González Pujalte, poeta.
Dijous 5 novembre l 19h l Biblioteca 
Pompeu Fabra (Pl. Occitània. Mataró).

Véns a la tertúlia?
Tertúlia amb el llibre “Apologia de 
Sòcrates”, de Plató.
Dijous 5 novembre l 19h l Biblioteca 
Pública Pompeu Fabra (Mataró)

“Talking about...”
Tertúlia literària en anglès amb el llibre 
“The Courter”, de Salman Rushdie.
Dijous 5 novembre l 19h l Biblioteca 
Pública Pompeu Fabra (Mataró)

Dijous del MEM: 
‘Transformar l’educació’
Renovar l’escola des del compromís 
social. Debat obert amb Enric Prats, 
Maria Oliver i Jaume Aguilar. 
Dijous 5 novembre l 19h l Ateneu Fun-
dació Iluro (La Riera 92. Mataró).

‘Les arrels i el futur del 
comerç de Mataró’
Conferència a càrrec de Pilar Gonzàlez-
Agàpito. Organitza: Unió de Botiguers 
de Mataró.
Dijous 5 novembre l 20h l Sala d’Actes 
de la Fundació Iluro (C. Santa Teresa 
61. Mataró).

Tardor literària d’Òmnium 
Cicle ‘Nord, sud, est i oest. Un passeig 
per la literatura dels Països Catalans’. 
1a conferència: ‘La literatura catalana 
en el món actual’ a càrrec de Jaume 
Aulet, professor de la UAB.
Dijous 5 novembre l 19:30h l Òmnium 
Cultural (C. d’Argentona, 59. Mataró)

‘Europa davant la crisi dels 
refugiats’
Revisió de la política de veïnatge. 
Conferència a càrrec de Javi López, 
eurodiputat del PSC. Organitza: Enda-
vant Europa.
Dijous 5 novembre l 19h l Espai Gatas-
sa (C. Josep Montserrat, 1. Mataró)

La mort d’un familiar. Com 
superar un procés de dol?
Xerrada a càrrec de l’equip d’atenció 
psicològica de la Fundació.
Dijous 5 novembre l 19h l Fundació 
Hospital (c/ Sant Pelegrí, 3. Mataró). 

‘Catalunya, crònica d’un 
enamorament’
Presentació del volum de memòries de 
Josep Espar i Ticó.
Dijous 5 novembre l 19:30h l Buc de 
Llibres (Muralla del Tigre, 31. Mataró)

FESTES I FIRES

Tunel del terror
Organitza: Hdad. Divina Pastora.
Dies 30 i 31 octubre l 20:30h l Torre 
Can Palauet  (Avda. Josep Tarradellas. 
Mataró).

Mercat de segona mà
Mercat mensual dedicat als productes 
de segona mà i reciclat. Organitza: 
Associació Segona Oportunitat Vintage.
Diumenge 1 novembre l De 8 a 14h l 
Sant Miquel del Cros (Argentona).

Fira d’Artesania
Organitza: Associació Col·leccionisme 
Nou i Vell (Crisàlide).
Diumenge 1 novembre l De 10 a 15h l 
Part baixa de La Riera (Arenys de Mar)

RUTES I VISITES

Miquel Biada, el primer 
ferrocarril
Visita guiada a escenaris de la ciutat 
que permeten acostar-se a l’època de 
Miquel Biada i de l’arribada del tren.
Diumenge 1 novembre l 11h l Ajunta-
ment de Mataró (La Riera, 48. Mataró)
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 Per enviar informació 
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ofi cina: al C/ Xammar, 11 
formulari: totmataro.cat/agenda

Dissabte 31 octubre: Cercavila, de 
18:30 a 20h, Inici al Parc de la Llàntia i 
fi nal al carrer de Galícia. 
Diumenge 1 novembre: Túnel del 
terror i activitats per a infants, de 15 a 
1h, al carrer de Galícia. Ball de disfres-
ses. De 20 a 1h, al carrer de Galícia. 

FESTA

Festa de tardor al barri de 
la Llàntia

ELS REIS A MATARÓ

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

Cavalcada de Ses Majestats 
els Reis d’Orient 

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

CONFERÈNCIA

Primera sessió del cicle de conferències 
“Música Russa”, a càrrec de Joan Vives, 
músic i locutor-redactor de Catalunya 
Música. Organitza: Locus Amoenus.

‘Antecedents i naixement 
del nacionalisme musical 
rus. Mikhail Glinka’

Dimarts 3 novembre l 18h l Col·legi 
d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics 
(Can Xammar, 2. Mataró) l Preu: 5€.Organitza: AV La Llàntia.
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‘Espai Jove Rocafonda - 
El Palau: 15 anys’
Biblioteca Antoni Comas (c/ Prat de 
la Riba, 110. Mataró). Del 2 al 12 de 
novembre.

Història de la construcció 
del ferrocarril de 
Barcelona a Mataró
Exposició Cercle Històric Miquel Biada.
Les Esmandies Casal (Ronda O’Don-
nell, 94. Mataró) l Del 2 al 26 de 
novembre (de 18 a 21h). 

Català, llengua d’Europa
Exposició documental.
Biblioteca Pompeu Fabra (Pl. Occi-
tània, s/n. Mataró). l Del 3 al 28 de 
novembre.

‘20 anys sense Ovidi 
Montllor’
21è cicle Tardor Literària d’Òmnium.
Òmnium Cultural (C. Argentona, 59. 
Mataró) l Del 5 de novembre al 3 de 
desembre.

Andrés Galeano. Al sol 
Fotografi es analògiques de la col·lecció 
de l’artista.
M|A|C Cúpula (Cementiri dels Caput-
xins. Passatge dels Molins, Mataró) l 
Obert: 1 i 8 de novembre d’11 a 14h.

Ateneu Fundació Iluro 
(La Riera, 92. Mataró).
· Transformar l’educació: renovar 
l’escola des del compromís.
Del 5 al 29 de novembre.
· ‘Bibliotec’: Cent anys d’estudis i 
professió bibliotecària 1915-2015.
· ‘Col·lectiva Sant Lluc 2015’.
Fins a l’1 de novembre.

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

‘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. 

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. 

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

Can Palauet 
(C. d’en Palau, 32. Mataró). 
· ‘Immersos en les Dades’. [Una] 
adaptació de l’exposició <<Big Bang 
Data>> del CCCB’.
· ‘Google in View’, d’Andrés Galeano.
Fins al 5 de desembre. 

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.

‘L’art de zhen-shan-ren’
Casal Parroquial St. Josep (C. d’en Mo-
les, 27. 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.

Perico a Argentona. 
Plats i Olles
Museu del Càntir (Pl. de l’Església, 9. 
Argentona) l Fins al 22 de novembre.

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.

Mataró, capital del 
gènere de punt
Can Marfà (Passatge de Can Marfà, 1, 
Mataró) l Exposició permanent. Visita 
guiada: dissabte 31 octubre 18:30h.

www.totmataro.cat/exposicions
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La Destil·leria Espai Cultural (Camí 
Ral, 282. Mataró) l Inauguració: 
dissabte 31 d’octubre a les 19:30h. 
Fins al 10 de desembre.

INAUGURACIÓ

‘Grups!’

Exposició de Vanessa Linares, artista 
barcelonina instal·lada a Can Fulgarolas 
(Mataró). Pinta els seus “guspirus” dins 
de boscos, paisatges emocionals que 
basculen entre el naïf i el pop-mèdia.

 Per enviar informació 

email: agenda@totmataro.cat
ofi cina: al C. Xammar, 11. Mataró
formulari: totmataro.cat/agenda
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M. BARBERÀ 
 c/Gatassa, 10 / 93.798.29.15
E. BARREDA PALLARÈS 
 c/Alemanya, 6 / 93.757.34.21
EL TORRENT       
c/Torrent, 7 / 93.798.70.04
E. COLL 
Sant Josep, 30 /  93.796.50.58 (diss. tarda)
T. COLL (CREU BLANCA) 
Plaça Xica, 1-3 93.796.09.08
M.R. CORONA - C. SUBIRANA 
 Pg. R. Berenguer, 75 / 93 757.90.93
J. FARRÉ
 c/Esteve Albert, 43 / 93.757.84.91
M. FERRÉ 
 Rda. Pres. Macià, 61-63  93.741.16.66
B. FITÉ                
Riera, 57 93.790.10.30 (diss. alterns tot el dia)
C. YÁÑEZ    
Camí Ral, 110 / 93.790.43.69
M.A. MAJORAL      
 Irlanda 17, cant. Boixa / 93.798.49.47
M. MASJUAN     
 Rda. Dr. Ferran, 28 /  93.798.69.15 
M.T. NOGUERAS
c/Siete Partidas, 79 / 93.790.54.18
M. OLIVÉ    Av. Gatassa, 71 / 93.798.49.55
J. PLANA   Pl. de Cuba, 4 / 93.798.55.50
P. ROCA c/Nou, 1. 93.790.19.57 (diss. alt.)
A. RUIZ-CARRILLO 
 Alarcón, 41 / 93.790.15.17
M.C. SAÑES    Creu Roja, 3 / 93.798.97.06
L.M. SERRANO 
Rda. O’Donnell, 102 / 93.798.03.43 
M.SPÀ        Sant Valentí, 43 / 93.741.62.62
R. SPA    Pl. Santa Maria, 3 / 93.790.10.43
J. SUBIRANA    Rosselló, 43 / 93.757.70.54
M.A. VIA  Poeta Punsola, 16 / 93.790.18.28
A.L. VILARDELL  
Av. Puig i Cadafalch, 256 / 93.798.25.50

Horaris de les 
farmàcies de Mataró

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

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

24H    OBERTES DIA I NIT

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

9 A 22H    EXCEPTE NIT

farmàciesfarmàcies

Psiquiatría general

Psiquiatría y psicología del niño
y del adolescente

Orientación/terapia familiar
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Mataró diu prou i demana 
solucions pel Consorci Sanitari

 
Esperanto: 
la segona llengua

Els Capgrossos somien amb 
la gamma extra

Jordi Novo, 
artesans i botiguers

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

El Joventut continua líder  
i imbatut

Miquel Rey abandona l’Ajuntament 
i passa a la privada
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“Oposició rotunda” a la intervenció de 
l’Hospital en una assemblea oberta

   
Prop de 150 persones van respondre 
a la convocatòria feta per la Coor-
dinadora en Defensa de la Sanitat 
Pública i es van reunir dimecres 
passat en assemblea per debatre les 
accions que s’havien d’emprendre 
contra la intervenció de l’Hospital 
de Mataró. Els assistents van rebu-
tjar rotundament la intervenció i la 
coordinadora no descarta organitzar 
mobilitzacions. 

Represen tan ts  d ’en t i t a t s , 
d’organitzacions polítiques, dels 
sindicats, de la Marea Blanca i 
persones vinculades al moviment 
veïnal, van aplegar-se a l’assemblea 
convocada des de la Coordinadora 
en Defensa de la Sanitat Pública 
que va oposar-se “rotundament” a la 
intervenció de l’Hospital de Mataró. 
En un comunicat enviat als mitjans 

de comunicació, la Coordinadora es 
mostra satisfeta per “l’alta sensibi-
lització ciutadana en defensa de la 
nostra sanitat pública i una con-
tundent oposició a la coartada per 
retallar serveis amb la intervenció 
del Consorci Sanitari del Maresme”.

Lluita ferma i radical
La Coordinadora manté “la lluita 
ferma i radical” en defensa d’un 
Pla Director que determini “les 
necessitats de serveis sanitaris 
del territori, la planifi cació de les 
accions per cobrir aquestes neces-
sitats, el fi nançament adequat per 
realitzar-les i l’oposició contundent 
a qualsevol mesura prèvia a aquest 
Pla Director”. L’assemblea també 
va acordar la defensa dels serveis 
sociosanitaris de l’Hospital de Sant 
Jaume, dels que van dir que “no es 
toquen, si no es dota el territori d’un 
equipament nou que incorpori la to-
talitat dels serveis sociosanitaris de 
la comarca”. 

SALUT
NOTÍCIA REDACCIÓ
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L’Alcalde David Bote es va reunir la 
setmana passada amb la presidenta 
de la Diputació de Barcelona, Mer-
cè Conesa. Tots dos mandataris fa 
poques setmanes que estan en el 
càrrec, per la qual cosa aquesta era 
la seva primera trobada institucio-
nal. Segons fonts de l’Ajuntament 
l’objectiu de la reunió era parlar 
de les línies de col·laboració entre 
l’administració local i l’ens provin-
cial. En aquest sentit, van repassar 
alguns dels projectes realitzats en 
els darrers anys a la capital del Ma-
resme i d’altres que es faran realitat 
aviat gràcies al fi nançament de la 
Diputació, com el cobriment de les 
pistes esportives del Poliesportiu 
Eusebi Millan i del Casal de Joves 
de la plaça d’Espanya.
 
Prioritats de l’Ajuntament
En el decurs de la trobada, l’alcalde 
va voler transmetre a la presidenta 
una radiografi a actualitzada de la 
situació socioeconòmica de la ciu-
tat i també plantejar-li quins són 
els principals reptes de treball que 
es proposa l’Ajuntament: políti-
ques socials/atenció a les persones; 
promoció econòmica i ocupació; pla-
nifi cació estratègica i transparència 
i bon govern. 

POLÍTICA
NOTÍCIA REDACCIÓ

Bote es reuneix per 
primera vegada amb la 
presidenta de la Diputació

El cobriment de les pistes 
poliesportives exteriors, un 
dels projectes compartits

La Coordinadora en Defensa 
de la Sanitat Pública vol 
mantenir la pressió

ALUART AM

  Les mobilitzacions seguiran

La Coordinadora es vol mantenir activa i pressionant no sols contra la 
intervenció sinó contra totes les retallades del servei públic sanitari. 
La plataforma assegura que “durem a terme totes les accions que es 
considerin convenients per enfortir aquest moviment ciutadà, com a 
garantia per impedir les previsibles retallades que es volen realitzar amb 
aquesta Intervenció i avançar en la defensa i millora dels nostres serveis 
sanitaris”. Diferents partits i entitats van donar suport presencial a la 
mateixa assemblea oberta. 
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La detecció precoç i la investigació, 
clau per al futur de l’Alzheimer

   
L’Associació de Familiars de Malalts 
d’Alzheimer va organitzar la troba-
da ‘Present i futur de la malaltia 
d’Alzheimer’, en què diverses 
ponències van tractar sobre totes 
les vessants de l’Alzheimer. Volia 
ser un esdeveniment adreçat a fami-
liars, cuidadors, persones afectades 
i professionals de l’àmbit de la sa-
lut i la dependència La trobada va 
concloure que la detecció precoç 
i la investigació són els principals 
factors a tenir en compte de cara 
al futur. L’acte s’emmarcava també 
en la celebració dels 20 anys de 
l’Associació.

La detecció precoç de l’Alzheimer 
i la investigació de nous fàrmacs són 
la clau per al futur de la malaltia, 

segons va apuntar el convidat a la 
jornada, Albert Lladó, neuròleg de 
l’Hospital Clínic de Barcelona. Lladó 
va remarcar que “els desafi aments 
passen per un diagnòstic precoç per 
tractar l’Alzheimer com més aviat 
millor, així com per investigar fàr-
macs modifi cadors de la malaltia”.

Vessant no sanitària
La trobada també ha guardat un es-
pai per al debat sobre la vessant no 
sanitària de l’Alzheimer. Per això, la 
psiquiatra de Salut Mental i Addic-
cions del CSdM, Fàtima Soler, va 
descriure “l’apatia, la depressió, les 
al·lucinacions i les accions deriva-
des de la pèrdua de memòria” com 
els principals trastorns de conducta. 
L’última taula també es va focalit-
zar en l’impacte del saber, és a dir, 
en la informació que s’ha de donar 
al malalt i en les perspectives que 
envolten la malaltia. 

SALUT
NOTÍCIA REDACCIÓ
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Un nen d’onze anys de Mataró va 
ingressar a l’Hospital després que 
el diumenge 18 anés a urgències 
i es detectés que tenia meningitis. 
L’Agència de Salut Pública va rebre 
la notifi cació del cas el dilluns, i  di-
marts un metge epidemiòleg va anar 
a l’escola de l’afectat per fer una 
xerrada sobre la malaltia i com trac-
tar-la. El metge també va dispensar 
un tractament antibiòtic preventiu 
als seus companys de classe, que és 
el procediment que s’aplica davant 
casos com el detectat.

No se sap el tipus
El conseller de Salut Boi Ruiz va 
explicar que el nen evoluciona fa-
vorablement. Ruiz va explicar que 
ha estat un cas ‘’aïllat’’ i considera 
que des de Salut Pública s’ha actuat 
correctament. El conseller també va 
assegurar que no hi ha ningú més 
afectat al seu entorn. De moment 
no se sap encara quin tipus de me-
ningitis ha contret, però el nen està 
rebent tractament amb antibiòtic, 
un tractament que també s’ha donat 
de manera preventiva als companys 
de classe. La meningitis és una 
malaltia que es dóna amb més fre-
qüència a l’hivern i a la primavera 
tot i que pot sorgir tot l’any.

SALUT
NOTÍCIA REDACCIÓ

Un nen d’onze anys 
ingressa a l’Hospital per 
un cas de meningitis

Es desconeix la tipologia de 
la malaltia però se sap que és 
un cas aïllat

La jornada celebrada dijous 
passat s’emmarca en el vintè 
aniversari de l’AFAM  

ALUART TOT

  20 anys de l’AFAM

La jornada celebrada a l’Hospital de Mataró està emmarcada en els vint 
anys de l’AFAM. El president del Consorci Sanitari del Maresme, Ra-
mon Cunillera, va felicitar “la tasca insubstituïble de les associacions 
de familiars de malalts d’Alzheimer com l’AFAM que assumeixen un 
paper on la sanitat pública no arriba”. Al seu torn, el regidor de Sanitat, 
Joan Vinzo, va recalcar la importància que Mataró s’hagi declarat ciutat 
solidària amb l’Alzheimer i va agrair que “l’AFAM ha posat el cuidador 
com a protagonista principal”, i va afegir que “encara podem fer molt 
més per la malaltia amb el suport de la societat”. 
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          VOLEN EN SOLITARI
El Joventut Handbol Mataró guanya i 

continua líder de la 1a Estatal

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

portada ete 1400.indd   1 28/10/15   18:29



minut zero 2esportel esport www.eltotesport.com

Suplement col·leccionable 
d'informació esportiva

2a època
num.1400

redaccio@eltotesport.com
www.eltotesport.com

Kerry Jones
El jugador nascut a Texas és el 
darrer fi txatge del Mataró Parc 
Boet i el primer nord-americà 
que té l’entitat taronja.

Triomf Internacional
Les waterpolistes Marta Bach i 
Laura López de La Sirena van ser 
claus pel triomf d’Espanya a Grè-
cia en partit de Lliga Mundial.

 AGENDA STAFF    EL TOT ESPORT

PERIODISTA

CUGAT COMAS

Si tenen amics o familiars que se-
gueixin el rugbi, vagi per endavant el 
suport. Porten un mes i mig pesadets, 
oi? Ja s’acaba. Demà dissabte, al punt 
de les cinc de la tarda, s’enlairarà la 
pilota ovalada en la fi nal de la Copa del 
Món. Un escenari imponent, la catedral 
d’aquest esport, Twickenham, dirimeix 
les possibilitats entre els dos millors 
equips del planeta, veïns a l’altra punta 
del globus, Nova Zelanda i Austràlia. És 
el primer cop que aquests dos equips, 
més coneguts pels seus sobrenoms 
d’All Blacks i Wallabies, s’enfronten en 
el partit més gran. Té pinta de ser la 
millor fi nal de la història.

Tant els australians com els neoze-
landesos han estat els millors equips 
d’aquest torneig, no sense algun 
ensurt. Els Wallabies van suar la can-
salada contra una Escòcia heroica, el 
nom de la qual es recordarà quasi tant 
com el del guanyador de la Copa Webb 
Ellis. Nova Zelanda, per la seva banda, 
va patir amb una bona Sud-àfrica i sols 

l’avantatge d’un drop molt murri de Dan 
Carter, va acabar sent sufi cient per arri-
bar a la fi nal.

Tots dos països tenen rivalitat his-
tòrica i veïnatge. Tots dos equips són 
–juntament amb els Springbooks– els 
qui tenen més mundials. Totes dues 
seleccions han estat a gran nivell en els 
darrers enfrontaments mutus. Total: que 
tots els al·licients semblen disposats 
perquè aquest sigui un partit per recor-
dar durant molt de temps.

La fi nal serà, a la vegada, el darrer 
servei a la causa dels combinats nacio-
nals, de gent com Dan Carter o Riche 
McCaw, o el gran aparador on Pocock, 
Savea, Folau o Aaron Smith poden es-
criure el seu nom per a la posteritat.

Si tenen amics o familiars que se-
gueixin el rugbi, no els ocupin demà a 
les cinc. A partir de diumenge ja tor-
naran a ser persones. I si volen, seguin 
amb ells davant la televisió, que just 
després de la famosa ‘Haka’ veuran el 
millor rugbi de la història.

La millor fi nal de la història
    El d’aquest dissabte té tota la pinta de partidàs de rugbi

OPINIÓ

TELÈFON  93.790.70.98 
FAX  93.755.41.06

EDITA  EL TOT MATARÓ, S.L.

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

 PERSONATGE  FET DESTACAT   

CASA

WATERPOLO
DIVISIÓ D’HONOR MASCULINA. QUADIS CN 

MATARÓ - SANT ANDREU. Dissabte a les 12:45 
hores al CN Mataró.

HOQUEI
OK LLIGA FEMENINA.  MEDICARE SYSTEM CH 

MATARÓ - PALAU DE PLEGAMANS. Dissabte a 
les 18:15 hores al Pavelló Jaume Parera.

BÀSQUET
COPA CATALUNYA. MATARÓ PARC BOET - CAS-

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

FUTSAL
TERCERA DIVISIÓ. FUTSAL ALIANÇA MATARÓ - 

PB JOHAN. Diumenge a les 12:20 hores al 
Pavelló Teresa Maria Roca.

FUTBOL
PRIMERA CATALANA CATALANA. CE MATARÓ - 

LLORET. Diumenge a les 16:30 hores al Camp 
del Centenari.

WATERPOLO
DIVISIÓ D’HONOR MASCULINA. QUADIS CN MATA-

RÓ - SANT FELIU. Dimecres a les 13 hores hores 
al CN Mataró.

FORA

HANDBOL
1A ESTATAL.  SALLE BONANOVA - JOVENTUT 

HANDBOL MATARÓ. Dissabte a les 18:15 hores a 
Barcelona.

HOQUEI
1A ESTATAL.  SANT CUGAT - MIS IBÉRICA CH MA-

TARÓ. Dissabte a les 20:30 hores a Sant Cugat 
del Vallès.
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5A JORNADA 24 OCTUBRE

Esplugues - Sant Martí  . .28-35
Gavà - S.Bonanova . . . . . .28-30
Montcada - Sarrià. . . . . . . .21-26
Lleida Pard-Mar.Zaragoza 19-20
S.Cugat - OAR Gràcia . . . .38-31
JOV. MAT - S.Joan Despí. 27-26
Granollers - Sesrovires . . .32-25
Palautordera - S.Quirze. . .28-32
CLASSIFICACIÓ. JOVENTUT 

MATARÓ 10; Granollers B, Sant 
Martí Adr.,  Sarrià, Sant Quirze 8, 
Esplugues i Maristas Zaragoza 
7, Salle Montcada 6; Palautorde-
ra 5; Sant Cugat 4; Gavà, OAR 
Gràcia, Sant Joan Despí i Salle 
Bonanova 2, Lleida Pardinyes 1; 
Sesrovires, 0.

6A JORNADA 31 OCTUBRE

Salle Bonanova-JOVENTUT MAT.
El JH Mataró juga per primera 
vegada a la Salle Bonanova a 1a 
Estatal, davant un equip animat 
pel seu primer triomf. 

5A JORNADA 24 OCTUBBRE

JOV. MATARÓ - Gavà . . . . .20-19
Lleida Pard. - Sesrovires.. . 26-30
Igualada - Canovelles . . . . 20-33
Gràcia B - Cardedeu . . . . . 26-23
Ascó - S.Vicenç . . . . . . . . . . 18-24
Vilamajor - Tortosa . . . . . . . 35-22
Vilanova C - S.Quirze. . . . . 25-31
CLASSIFICACIÓ. Vilamajor, Sant 

Vicenç 10; Canovelles 8; Ses-
rovires 7; OAR Gràcia B, Sant 
Quirze 6; Gavà 5; Cardedeu i 
JOVENTUT MATARÓ 4, Tortosa, 
Ascó, Igualada, Vilanova Camí 2; 
Lleida Pardinyes 0.

6A JORNADA 31 OCTUBRE

S.Vicenç - JH MATARÓ
Visiten la pista d’un dels dos lí-
ders, on no serà fàcil puntuar. 

ALTRES RESULTATS. 2a Cat. 
Igualada - JHM B 32-29; 3a 
Preferent: Poblenou B- JHM 
Atlètic 30-31; Juv. masc.: JHM 
B -Cardedeu 22-21; Cadet masc. 
JHM B - La Garriga 27-28; Cadet 
fem.: JHM - Montbui 47-13; In-
fantil fem: Banyoles- JHM 20-18.

JOVENTUT MATARÓ.  Pol Gavañach i Dani Torvisco 
porters; Josep Juàrez (1), David Pedragosa (2, 1 de 
p.), Toni Busquets (2), Bernat Bonamusa (1), Bernat 
Muñoz (7), Dani Aguilera (3), Marc Martínez, Roc 
Segarra (3), Oriol Vaqué (2), Berenguer Chiva, Eric 
Martínez, Marc Castilla (1), Àlex Bosch (4, 3 de p.), 
Jan Bonamusa (1).

PARCIALS. 1-0, 3-1, 6-3, 11-4, 13-5, 16-7 descans; 
19-11, 21-14, 23-17, 23-21, 26-24, 27-26.

El JH Mataró defensava el lideratge en solitari 
que ostentava per primera vegada en tota la 
seva història a la 1a Estatal i va haver de patir 
molt per conservar-lo. La primera part va ser 
dominada absolutament per l’equip local que va 
defensar molt bé i a més va veure com l’equip 
visitant perdia una quantitat de pilotes ben poc 
habitual a aquest nivell (16 només a la primera 
part). Això va fet que, després d’uns primers 
minuts igualats, a poc a poc l’equip local anés 
agafant avantatge fi ns als nou gols del descans 
(16-7), amb Bernat Muñoz de principal braç 
executor.

Però a la represa l’equip visitant va sortir dis-
posat a millorar la seva imatge. El porter Sabaté 
va estar molt bé, la defensa era impenetrable 

1A ESTATAL MASCULINA

HANDBOL    
1A DIV. ESTATAL MASC.

HANDBOL   
LLIGA CATALANA FEM.

CRÒNICA REDACCIO

i en atac van reduir les pèrdues i van trobar 
forat amb les penetracions de Víctor López 
“Chicote” i el xut exterior de Cabello. I això 
després que hagués estat expulsat per tres 
exclusions la seva fi gura David Vilella, a qui 
no van trobar a faltar en absolut. D’aquesta 
manera, aprofi tant dues exclusions de l’equip 
local, l’equip visitant va fer un parcial de 2-9 
per portar el marcador a 23-21 quan encara 
faltaven més de deu minuts. Els nervis van 
aparèixer a l’equip local, que ara era qui perdia 
pilotes i fallava llançaments i es va arribar a 
un fi nal agònic en el qual els visitants van 
disposar, sense èxit, de pilota per empatar. 

Quatre equips 
amenacen

Dos imbatuts

JOVENTUT 
MATARÓ

SANT JOAN 
DESPÍ27 26

L’equip groc-i-negre guanyava de 9 al 
descans però després tot va canviar

Pateixen molt per 
continuar líders

JOVENTUT MATARÓ.  Laia Argelich i Marta Espejo 
porteres; Cristina Moreno, Isabel Latorre (4), Sandra 
Cariteu (2), Laura Gallego (5), Aina Rosell (4), Tinna 
Falconi (1), Inez Krul, Roser Villalba, Irene Hernández 
(1), Judith Pérez (1), Laia Nonell (1), Saray Romero.

El femení del Joventut, després de quatre 
setmanes, es va retrobar amb el triomf davant 
un Gavà força renovat, jove però molt dur, que 
va plantar cara fi ns al fi nal, tot i que al descans 
perdia 11-6. Però a la segona part l’equip local 
va fer quatre errades consecutives que es van 
transformar en gols del rival i això va fer que 
s’acabés patint. Destacar la impressionant tasca 
de Laia Argelich que va fer gaudir, amb grans 
aturades en moments claus del partit i va ser la 
peça més important de tot l’equip. 

LLIGA CATALANA FEM.
CRÒNICA REDACCIO

JOVENTUT 
MATARÓ

HANDBOL 
GAVÀ20 19

Important triomf

LLAVANERES MARESMEWEEK.  Gisela Peláez (15 
aturades), portera; Núria Palacios (5 gols, 1 de p.), 
Júlia Soler (5), Diana Gomà (8), Roser Mitjans (5), 
Àurea Martínez (2, 1 de p.), Jana Corcobado (4) i 
Marta Gonzalvo (2).

L’equip de l’Handbol Llavaneres Maresmeweek 
de moment ha conseguit quatre victòries en 
quatre partits i encapçala el seu grup de 1a 
Catalana per golaverage en igualtat amb Sant 
Boi i Cardedeu B.  Aquest dissabte a les 18:30 
hores reben el Sant Quirze B, un equip que 
a priori no hauria de fer perillar la cinquena 
victòria seguida del conjunt maresmenc.

L’equip masculí que juga a 3a Catalana va 
perdre per 26-14 a la pista del Joventut La 
Llagosta B. 

1A CATALANA FEM.
CRÒNICA REDACCIO

HANDBOL  
VIC

HANDBOL 
LLAVANERES18 31

Són líders de grup
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5A JORNADA 24 OCTUBRE

Canoe - Mediterrani. . . . . . . . .7-5
Cataunya - CN MATARÓ . . 8-14
Sabadel l- CN Barcelona . . 12-8
Rubí - Terrassa . . . . . . . . . . . 7-16
S.Feliu - Navarra . . . . . . . . . . . .6-8
Sant Andreu - Barceloneta . .6-7
CLASSIFICACIÓ. Sabadell, 15 

Barceloneta 13, QUADIS CN 
MATARÓ 11; Terrassa 10; CN 
Barcelona i Canoe 9; Mediterra-
ni i Navarra 6, Catalunya 4; Sant 
Andreu 3; Rubí 1; Sant Feliu 0. 

5A JORNADA 31 OCTUBRE

QUADIS CNM - Sant Andreu
6A JORNADA 4 NOVEMBRE

QUADIS CNM - Sant Feliu
Dos a casa en 5 dies
L’equip del Quadis juga dos 
partits a casa en cinc dies i 
enfront de rivals que haurien 
de permetre sumar sis punts. 
Però atenció, perquè el Sant 
Andreu ve de perdre només 
d’un gol davant el Barceloneta 
i sol ser rival que presenta 
problemes aquí a Mataró. La 
temporada passada va guanyar 
9-10, l’anterior va empatar a 7 
gols. La darrera victòria local 
va ser fa tres anys (11-8).   

El Quadis continua imbatutEl Quadis continua imbatut

CATALUNYA. Albert Clols, Stiling (3), Egedi Gabor, Ca-
rabí, Sergi Clols (1), Mínguez (1), Santiveri (1), Gasulla 
(1), Àlvarez, Arnella, Nasser Al Dughter, Trilles (1). 

QUADIS CN MATARÓ. Mario Lloret, Ramiro Veich, 
Marc Corbalán (5), Víctor Fernàndez (1), Robin Lin-
dhout (3), Pol Barbena, Pau Bach (2), Àlex Codina 
(1), Pau Schnizler (2), Thomas Lucas, Albert Merino, 
Xavier Casabella.

PARCIALS. 1-3, 3-2, 1-2, 3-7.

El Quadis va aconseguir un brillant triomf a 
la piscina Sant Jordi, després d’un partit molt 
dur (27 exclusions), i en el qual el Quadis va 
marcar la diferència, sobretot en un darrer 
quart espectacular on va fer 7 gols. D’aquesta 
manera es manté imbatut i prop de millorar el 

DIVISIÓ D’HONOR MASCULINA

WATERPOLO    
DIV. D’HONOR MASC.

CRÒNICA REDACCIÓ

El Quadis ja és 
tercer

CN 
CATALUNYA

QUADIS      
CN MATARÓ8 14

seu millor inici a la Divisió d’Honor d’ara fa 
dos anys, quan va perdre per primera vegada 
al setè partit.

A part del bon fi nal, va ser important el fet 
de començar molt mentalitzats, davant un equip 
que té jugadors força experimentats, i portant el 
marcador a un 1-4 poc després d’iniciar-se el 
segon quart, amb una gran defensa i un Mario 
Lloret sensacional. Aquesta diferència es va  
reduir al descans a un sol gol, però després la 
defensa es va tornar a entonar i es va anar ges-
tionant bé fi ns l’entrada del darrer quart (5-7).

A partir d’allà l’equip de Beto Fernàndez va 
prémer l’accelerador per decidir el partit, des-
tacant l’efi càcia de Marc Corbalan que va fer 5 
gols, ben ajudat per l’holandès Robin Lindhout 
i altres jugadors de la pedrera mataronina, cada 
vegada amb més presència dins de la rotació 
de l’equip.  

La Sirena CN Mataró repeteix pallissa

LA SIRENA CN MATARO. Elisabeth Keeve, Ona Me-
seguer (3), Marta Bach (2), Alba Bonamusa (1), Aina 
Bonamusa, Ariana Gragnolati (5), Roser Tarragó (2), 
Laura López (1), Alkistis Benekou (1), Clara Cambray 
(6), Ciara Gibson (2), Marcela Ríos.

PARCIALS’. 6-1, 4-2, 5-0, 8-2.

La Sirena CN Mataró no va tenir compassió 
del seu rival de torn, l’Escuela WP Zaragoza, 
un equip molt jovenet (mitjana de 17 anys), i 
demostrant un excel·lent estat de forma, li va 
clavar una pallissa, curiosament amb el mateix 
resultat exacte de la temporada passada, fa 
quasi exactament un any, ja que va ser el 18 
d’octubre, aleshores a la 2a jornada de lliga i 
ara a la tercera.

Tot i que podien venir amb moral després 
d’haver guanyat el Moscardó la setmana passa-
da, les aragoneses van oferir poca resistència 
davant d’un equip local que va sortir molt 
mentalitzat, i l’al·licient del partit, va ser veure 

DIVISIÓ D’HONOR FEMENINA
CRÒNICA REDACCIÓ

LA SIRENA  
CN MATARÓ

ESCUELA WP 
ZARAGOZA 23 5

3A JORNADA 24 OCTUBRE

Mediterrani - Moscardó . . . .12-7
Sabadell - Dos Hermanas . .23-6
CN MATARÓ - Zaragoza . . .23-5
Rubí - WP Navarra . . . . . . . . .10-6
Sant Andreu - Terrassa . . . . .12-5

CLASSIFICACIÓ. Sabadell, Sant 
Andreu, LA SIRENA CN MA-
TARÓ 9, Mediterrani, Rubí 6; 
Moscardó i Zaragoza 3; Terrassa, 
Navarra, Dos Hermanas 0.

4A JORNADA 31 OCTUBRE

Moscardó - LA SIRENA CNM.
A guanyar a Madrid
La Sirena va a Madrid on hauria 
de guanyar amb solvència.  

WATERPOLO    
DIV. D’HONOR FEM.

Tot continua 
igual

la quantitat de gols que podria marcar l’equip 
local. Destacar l’alt percentatge en les juga-
des de superioritat per part de les jugadores 
de La Sirena (8 gols en les 10 ocasions 
en què van estar una més), i també que la 
màxima golejadora va ser Clara Cambray que 
entre els dos primers partits havia fet dos gols 
i en aquest partit en va fer sis.   
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2A JORNADA 24 OCTUBRE

Sant Feliu - Palafrugell . . . . . 2-2
Manlleu - Sant Cugat . . . . . . 2-0
Santa Maria - Alcobendas . . 0-7
Girona - Tordera . . . . . . . . . . 3-3
CH MATARÓ - Vilanova . . . . 9-3
Rivas - Barça B . . . . . . . . . . . 3-5
Mieres - Arenys de Munt  . . 4-4
CLASSIFICACIÓ. Alcobendas, 

MIS IBÉRICA CH MATARÓ, 
Barça B i Manlleu 6; Arenys de 
Munt i Palafrugell 4; Sant Cugat 
3; Tordera, Girona, Mieres i Sant 
Feliu 1; Rivas, Vilanova i Santa 
Maria del Pilar 0.

3A JORNADA 31 OCTUBRE

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

Dissabte a les 20:30 hores el 
CH Mataró juga a la complicada 
pista del Sant Cugat.  

Gran remuntada del Mis IbéricaGran remuntada del Mis Ibérica

MIS IBERICA CH MATARÓ. Sergi Grané, Marc Po-
vedano (3), Èric Florenza (2), Jordi Bartrès (3) i Èric 
Serra (1), equip inicial, Pablo Fernàndez, Oriol Pujol, 
Marçal Oliana, Oriol Lladó, Adrián Aceituno (ps)..

El Mis Ibèrica CH Mataró va aconseguir la sego-
na victòria a la 1a Estatal, després de derrotar 
el Vilanova en un partit de dues cares.

OK LLIGA

HOQUEI   
1A ESTATAL

CRÒNICA REDACCIÓ

El CH Mataró va superar el Vilanova 
per un contundent 9-3 quan al 
descans perdia 1-3 

A la primera part el partit va ser travat i es va 
posar molt complicat per als de groc i negre. La 
falta d’encert dels locals, que van tirar diverses 
pilotes al pal i van fallar algunes ocasions clares, 
va facilitar que l’equip visitant marxés al descans 
amb un avantatge d’1-3.   

A la segona part el matx va canviar radical-
ment als 25 segons Florenza va aconseguir el 
2-3 quan molta gent encara no havia ni segut 
a la grada. I poc després Eric Serra feia feia el 
gol de l’empat. Tot seguit Povedano en menys 
de 30 segons va aconseguir dos gols i a partir 
d’aquí tota va anar sobre rodes i fi ns i tot es va 
aconseguir dos gols jugant amb un menys. 

Tres equips a 
dalt de tot

MIS IBÉRICA 
CH MATARÓ

CP      
VILANOVA9 3

OK LLIGA
NOTÍCIA REDACCIÓ

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

El mal inici va condemnar al Medicare System 
Mataró a Manlleu, ja que al minut 12 havia 
encaixat 4 gols i el partit es posava molt com-
plicat per a les noies d’Oriol Feliu. La falta de 

CP      
MANLLEU

MEDICARE 
SYSTEM6 1

El Mataró va encaixar quatre gols en 
dotze minuts a l’inici de partit

contundència defensiva va permetre a les 
locals –en un estat de forma excepcional– 
trobar amb facilitat el camí cap a porteria. 
Després del temps mort mataroní, la tònica 
del joc va canviar, igualant-se, encara que 
no es refl ectís en el marcador, i s’arribava 
al descans 4-1.

A la represa el Manlleu va imposar un 
ritme i velocitat endimoniat, que va impedir 
al Mataró fi car-se dins del partit, i les locals 
es van emportar la victòria amb un marcador 
contundent de 6-1.  

HOQUEI   
OK LLIGA FEMENINA

El campió visita 
Mataró

3A JORNADA 24 OCTUBRE

Santa Maria - Bigues . . . . . . 1-5
Rozas - Terrassa . . . . . . . . . . 2-0
Manlleu - CH MATARÓ . . . . 6-1
Cerdanyola - Alcobendas  . . 2-1
Voltregà - Gijón . . . . . . . . . . . 3-3
Vilanova - Igualada . . . . . . . . 6-3
Palau Plegamans - Girona . . 3-1

CLASSIFICACIÓ. Manlleu, Cer-
danyola i Las Rozas 9; Voltregà 
7; Palau de Plegamans i Terrassa 
6; Vilanova 4; Bigues i Riells, CH 
MATARÓ, Igualada i Alcorcón 3; 
Gijón 2; Girona i Santa Maria 
del Pilar 0.

4A JORNADA 31 OCTUBRE

CH MATARÓ - Palau Plegamans

Dissabte a les 18:15 hores el 
conjunt mataroní rep la visita 
del Palau de Plegamans, el 
vigent campìó de lliga.  

Derrota a a la pista d’un dels favorits
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6A JORNADA 25 OCTUBRE

Sant Adrià-CC Badalona . .88-70
La Bisbal - Alpicat . . . . . . . 66-65
Minguella - Cerdanyola . . . 62-66
Terrassa - Sant Josep . . . . 54-80
Vic - BOET . . . . . . . . . . . . . . .79-61
Castellar - Sedis . . . . . . . . . .73-59
MATARÓ - Sant Cugat . . . 81-66
Granollers - Artés . . . . . . . . .74-66

CLASSIFICACIÓ. Sant Josep i 
MATARÓ FEIMAT 12; Sant Adrià 
11; Vic, Cerdanyola i Sant Cugat 
10; Granollers i MATARÓ PARC 
BOET 9; Artés, Circol Catòlic 
Badalona, La Bisbal i Terrassa 8; 
Castellar, Alpicat i Sedis 7.

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

7A JORNADA 31 OCTUBRE

MATARÓ PARC BOET - Castellar
Sedis - MATARÓ FEIMAT

Disabte a les 19:15 hores el Boet 
rep la visita d’un dels cuers de la 
categoria, mentre que el Mataró 
juga dissabte a les 19:30 hores a 
la Seu d’Urgell davant el Sedis, 
el cuer.  

6A JORNADA 25 OCTUBRE

Vilanova - Sant Nicolau  . . 52-42
Gramenet - Granollers . . . 50-46
Valls - ARENYS . . . . . . . . . .57-52
PLATGES - Sant Fruitós . .71-45
Barça - Geieg . . . . . . . . . . . 48-59

CLASSIFICACIÓ. Geieg 12; Bar-
ça 11; Granollers i Valls 10; 
ARENYS i Vilanova 9; PLATGES 
i Gramenet 8; Sant Fruitós 7; 
Sant Nicolau 6.

7A JORNADA 31 OCTUBRE

ARENYS - PLATGES

Dissabte a les 19:45 hores el 
Pavelló d’Arenys de Mar acollirà 
el primer derbi comarcal de la 
temporada, en un matx on les 
locals   

 Perden a Vic

MATARÓ.  Nacho Ariño (11), Iker Guallar (10), Santo 
Serratacó (16), Jordi Costa (9), David Romero (21) 
cinc inicial; Sergi Ventura (6), Rafa Prats (3), Marc 
Coll, Amen Osayande (2), Gerard Colomer..

MARCADOR. 16-13; 29-28, 50-45, 81-66.

Nova victòria del Mataró Feimat que aquesta 
setmana va guanyar a casa 81-66 el Sant Cugat, 
un dels aspirants a jugar els play-off d’ascens a 
Lliga EBA. El Mataró, empès pel seu nombrós 
públic, ja que abans s’havia celebrat la presenta-

COPA CATALUNYA FEMENINA

BÀSQUET    COPA CAT.

COPA CATALUNYA FEM

Sisè partit i sisena victòria del Mataró 
Feimat que continua intractabñe

ció ofi cial de tots els equips de la UE Mataró, va 
sortir com un coet i ben aviat es va posar 10-2 
a dalt en el marcador. Però ja en els darrers 
minuts del primer quart el Sant Cugat va reac-
cionar i quan restaven cinc minuts per arribar 
al descans ja havia capgirat la situació (20-24). 
Però en els darrers instants del primer temps 
el Mataró Feimat va despertar i va marxar als 
vestuaris per davant en el marcador (29-28).

En el tercer quart la igualtat va ser màxima 
i, tot i que els grocs sempre van anar per da-
vant, es va arribar al darrer quart amb tot per 
decidir (50-45). En els darrers deu minuts de 
joc es va veure la millor versió de l’equip groc 
que amb un gran percentatge d’encert des de 
la línia de tres va sentenciar el matx amb un 
parcial de 31-21.   

BOET. Pau Ruzafa (10), Marc Forcada (6), Albert 
Llanos, Kerry Jones (11), Marc Hermoso (12) cinc 
inicial; Quim Franch (9), Marc Salmero (2), Sergi 
Homs (11)..

MARCADOR. 15-14, 38-31, 53-42, 79-61.

El Mataró Parc Boet va viatjar fi ns a Vic amb 
només set jugadors de la primera plantilla, ja 
que encara té sis jugadors de baixa per lesió. 
Tot i això l’equip taronja va arribar als cinc 
darrers minuts de partit perdent per només 
quatre punts (61-57). Però tres pèrdues de 
pilota consecutives del conjunt mataroní van 
aplanar el camí del Vic que va acabar guanyant 
amb comoditat.  

El dos líders no 
fallen

 El Geieg líder

El Mataró Parc Boet continua 
molt minvat per les baixes

MATARÓ    
FEIMAT

SANT       
CUGAT81 66

COPA CATALUNYA MASCULINA

Arriba el segon triomf

PLATGES. Pili Fernandez, Sandra Martínez (18), Sheila 
Dixon (26), Maria Cordon (2), Teresa Gómez (8) cinc 
inicial; Laia Rubio (2), Núria Talavera (6), Carolina del 
Santo (7), Tania Hurtado, Sandra López (2).

MARCADOR. 18-6, 31-23, 50-35, 71-45.

El Platges de Mataró va sumar la segona victòria 
de la temporada. Les mataronines van controlar 
el matx de principi a fi  i al fi nal del primer quart 
ja guanyaven 18-6. En el segon període el joc es 
va igualar i les visitants van retallar diferències 
(31-23). Però en el tercer quart, el Platges 
va tornar a posar la directa i va encarrilar la 
victòria.  Sheila Dixon amb 26 punts va ser la 
màxima anotadora de l’encontre.  

Gran partit de les grogues que 
ha de servir per agafar moral

PLATGES 
MATARÓ

SANT      
FRUITÓS71 45CB             

VIC 79 61 MATARÓ PARC 
BOET

BÀSQUET
COPA CATALUNYA REDACCIÓ

Victòria el dia de la gran festa grogaVictòria el dia de la gran festa grogaVictòria el dia de la gran festa grogaVictòria el dia de la gran festa groga
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     Shunia Yoga Maresme
Av. Maresme 301, 08301 Mataró
infomaresme@shuniayoga.com

  telèfon: 603 558 312 

maresme paga 2 mesos i gaudeix d’ 1 mes   
PROMOCIÓ D’ APERTURA

Kundalini ioga  - Hatha ioga  - 
Ioga per a mares i bebès

Child play ioga

Naad ioga
Embaraç conscient -

GRATIS

*Promoci`ò válida només pel mes de novembre

09 NOVEMBRE 2015
OBRIM PORTES
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8A JORNADA (25 OCTUBRE)
Avià - Mollet . . . . . . . . . . . . . . . 0-2
Martinenc - La Jonquera . . . 2-1
Lloret - L’Escala . . . . . . . . . . . 3-1
Andorra - Vic . . . . . . . . . . . . . . 2-1
CE MATARÓ - Sants . . . . . . . 0-0
Farners - VILASSAR M. . . . . 0-2
Girona B - Horta . . . . . . . . . . . 2-3
Abadessenc - Molletense . . 2-3
Tona - Manresa . . . . . . . . . . . . 1-4
CLASSIFICACIÓ. Horta 17, Man-

resa i Mollet 16; Vic 14; Tona, 
Avià, 13; VILASSAR DE MAR 
12; Sants, La Jonquera, L’Escala 
i Martinenc11; Lloret 10; CE 
MATARÓ 9,  Andorra i Farneres 
8; Girona B 7; Abadessenc i 
Molletense 4.

9A JORNADA (1 NOVEMBRE)
CE MATARÓ - Lloret
Repeteixen a casa
El CE Mataró continuarà bus-
cant la primera victòria a casa.  
El Lloret no ha guanyat cap par-
tit a fora, on ha tret dos empats.

Empat del Juvenil A
E MATARO - Barcelona B . . 1-1
Un bon empat davant del segon 
classiifi cat, amb gol de Ricard 
Castrillo. EL CE Mataró és onzè 
amb 13 punts.

Desplaçament a Badalona
El dissabte 31, a les 16 h, el CE 
Mataró juga al camp del Bada-
lona, que és 14è amb 7 punts.  

Continuen sense guanyar a casaContinuen sense guanyar a casaContinuen sense guanyar a casaContinuen sense guanyar a casa

CE MATARO EF. Joel, Willy, Hèctor, Isma (Pintor 69’), 
Aitor Gonzàlez, Parri, Sergi Sànchez, Baba, Ousman 
(Izar 82’), Rodri (Cristian 69’), Marc Aranyó (Uri 59’).

El CE Mataró rebia la visita de tot un històric del 
futbol català com és la UE Sants, però l’equip 
groc-i-negre venia de guanyar la setmana pas-
sada a l’Escala i era el dia de la presentació de 
tots els equips de l’entitat, per tant semblava la 
situació ideal per poder aconseguir la primera 
victòria a camp propi, on fi ns ara només ha 
pogut empatar dos partits i guanyar-ne un altre.

Però no va poder ser i, tot i haver aconseguit 
per primera vegada mantenir la seva porteria a 
zero, el CE Mataró tampoc en va marcar cap i es 
va haver de conformar amb un empat sense gols, 
davant un bon rival, que va repetir el resultat 
de la darrera visita ara fa dues temporades a 2a 
Catalana, un resultat poc habitual al Municipal 
del Centenari on la temporada passada no se’n 
va veure cap.

PRIMERA CATALANA

FUTBOL    
PRIMERA CATALANA

CRÒNICA REDACCIO

L’equip groc-i-negre va mantenir la 
seva porteria a zero per primer cop El conjunt barceloní va començar amb for-

ça, buscant el gol amb insistència, i al minut 
10 ja havia tingut dues bones ocasions, la 
segona obligant a una bona aturada de Joel. 

A poc a poc el Mataró va anar controlant 
millor la situació, però tampoc va arribar amb 
massa perill, i l’únic xut entre els tres pals va 
venir d’una falta llançada per Aitor Gonzàlez 
que va aturar el porter visitant.

Es va viure un fi nal dramàtic
La segona meitat va començar com la primera, 
amb el conjunt visitant apropant-se al gol en 
el primer quart d’hora amb dos xuts perillosos 
que van fregar el pal esquerre i el travesser, i 
després amb un altre de Navarro que va aturar 
de nou Joel, que va estar molt bé sota pals 
durant tot el partit. 

Passada aquesta fase de domini del Sants, 
el Mataró va fer canvis i es va arribar per 
primera vegada amb cert perill amb un xut de 
Baba des de la frontal que va aturar el porter 
visitant i poc després amb un de Parri que va 
anar a tocar al travesser. 

En els darrers minuts es va seguir buscant 
el gol, però aquest no va arribar i el partit va 
acabar amb un empat just. 

L’Horta es queda 
líder solitari

CE      
MATARÓ

UE        
SANTS0 0

Presentació de tots els equips del CE Mataró Presentació de tots els equips del CE Mataró (Foto CE Mataró)(Foto CE Mataró)
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8A JORNADA (25 OCTUBRE)
Europa B - Lloreda . . . . . . . . . 1-2
Montcada - Carmelo . . . . . . . . 0-0
Gramanet - SANT POL . . . . . 0-6
Tecnofutbol - PREMIA M.  . . . 2-3
Canyelles - SJ Montcada . . . . 1-3
Besos BV - Llefi à . . . . . . . . . . . 1-1
MATARONESA - Guineueta . 1-4
LLANTIA - Hermes . . . . . . . . . 2-1
CIRERA - Martinenc B  . . . . . 5-0
CLASSIFICACIÓ. PREMIÀ MAR 

19; Europa B i Llefi à17,  Hermes,  
SJ Montcada, Guineueta 16, 
Carmelo14; SANT POL, Lloreda 
13; MATARONESA 11, Besòs 
BV i CIRERA 10; LA LLÀNTIA 
9; Gramenet 6; Tecnofutbol 5; 
Canyelles i Montcada 3; Marti-
nenc B 2.

9A JORNADA (1 NOV)
Lloreda - CIRERA
Carmelo - MATARONESA
Guineueta - LA LLÀNTIA
Força complicat
Els tres equips mataronins 
juguen fora en camps força 
complicats per puntuar-hi. 

A la quarta guanyen a casaA la quarta guanyen a casa

Contundent derrota

UD CIRERA.  Toni, Albertito (David 79’), Deivid, Rubio, 
Augusto, Pau (Othman 70’), Carlos Gómez, Isaac, 
Joel (Peque 64’), Gascó i Carlos Gonzàlez (Ibu 64’) .

GOLS. 52’ CARLOS GÓMEZ (1-0), 63’ DEIVID 
(2-0), 73’ RUBIO (3-0); 78’ AUGUSTO (4-0); 90’ 
PEQUE (5-0).

Al quart intent, després de dues derrotes i un 
empat, la UD Cirera va aconseguir guanyar al 
seu camp, i ho va fer de manera folgada davant 
el cuer, que va resistir bé a la primera part, 
però va anar cedint des que Carlos Gómez va 
obrir la llauna, i després ja van anar caient els 
gols arribant a un fi nal ben tranquil davant un 
equip entregat. 

SEGONA CATALANA

FUTBOL    
SEGONA CATALANA

CRÒNICA REDACCIO

UD MATARONESA. Rafa, Alvero, Issac, Hassan (Ito, 
75’), Navarro, Palanco, Alejandro (Zaka, 46’), Koke, 
Musta (Joel, 75’), Joan Albert (Tavero, 66’), Miguel, 
Pompido i Paco.

GOLS.  11’ ISSAC (1-0), 21’ Daniel (1-1), 36’ Daniel 
(1-2), 48’ Mones (1-3) i 83’ Estevez (1-4).

Segona derrota seguida, i quarta jornada 
consecutiva sense guanyar de la Mataronesa, 
davant un dels candidats a lluitar per l’ascens, 
en un partit on el conjunt arlequinat es queixà 
molt de l’actuació arbitral, per dos penals no 
assenyalats, i una agressió que va patir el seu 
central Koke sancionada només amb groga.

L’equip arlequinat es va avançar, però 
van veure com els barcelonins capgiraven el 
marcador  abans del descans i es van enfosar 
quan, després de tenir l’empat, van rebre el 
tercer gol. 

El Premià de Mar 
nou líder

UD      
CIRERA

MARTINENC B5 0

UD 
MATARONESA

FC  
GUINEUETA1 4

SEGONA CATALANA
CRÒNICA REDACCIO

L’equip arlequinat es va queixar 
molt de l’actuació arbitral

8A JORNADA (25 OCTUBRE)
Llavaneres - Districte 030 . . . 1-0
Fun.Grama - Pineda. . . . . . . . . 1-0
Alella - Singuerlín . . . . . . . . . . . 1-3
Vilassar Dalt - Arenys Mar . . . 2-1
Cabrils - Premià Dalt . . . . . . . .  2-1
La Florida - Canyelles B. . . . . 5-1
Turó Peira - Cabrera . . . . . . . . 0-4
Argentona - LIVERPOOL . . . 5-2
L’Empenta - PLA BOET . . . . . 3-2
CLASSIFICACIÓ. Argentona 21; 

Fund. Grama, CE i Llavaneres18;. 
Districte 030 i Cabrils 15; Cabre-
ra 12; Singuerlín, L’Empenta 11; 
PLA D’EN BOET, LIVERPOOL, 
Premià Dalt i Pineda 10; Vilassar 
de Dalt 9; Turó Peira i Arenys 
de Mar 8; La Florida 7; Alella 6; 
Canyelles B 4.

9A JORNADA (1 NOV)
PLA D’EN BOET - Districte 030
LIVERPOOL - Alella 

FUTBOL    
TERCERA CATALANA

L’Argentona no 
troba aturador 

AD LA LLÀNTIA. Dani, Uri, Juanjo, Artero, Sergio Cobo 
(Vela 89’), Israel (Javi 82’), Pereira (Ibu 63’), Oumar, 
Diallo, Sergio López i Toni (Francis 81’).

GOLS. 22’ ISRAEL (-0); 33’ Garrido (1-1); 70’ IBU 
(2-1).

A la quarta per fi  va arribar també la primera 
victòria de l’AD La Llàntia al seu camp, davant 
un equip de la zona alta de la taula però que va 
venir amb força baixes, cosa que no desmereix la 
victòria local, ja que aquesta va arribar després 
de jugar més d’una hora en inferioritat per ex-
plusió d’Oumar abans de la mitja hora de joc. 

SEGONA CATALANA
CRÒNICA REDACCIO

AD LA 
LLÀNTIA

FUNDACIÓ 
HERMES2 1

PLA D’EN BOET. Jairo, Javier Rodríguez (Hamza, 56’), 
Ordoñez, Silva, Valencia (Javier Alvarez, 46’), Palau 
(Youness, 56’), Carlos González, Sola, Jorje Risquez, 
David Cabezas, Donoso (Montes, 67’).

Tercera derrota seguida del Pla d’en Boet que va 
perdre al camp de l’Empenta de Premià de Mar. 
Els mataronins van marxar al descans perdent 
3-1 i a la represa no van poder remuntar.  

TERCERA CATALANA
CRÒNICA REDACCIO

AE      
EMPENTA

PLA D’EN   
BOET3 2

LIVERPOOL. Cuixart, Albert Martin, Nogales (Sogo, 
57’), Ros, Eric (Sissoko, 61’), Artero, Antonio Muñoz, 
Jebari, Fouad (Jesús, 46’), Nil, Bakhou.

El Liverpool va caure al camp del líder en un 
partit on els vermells es van quedar amb un 
homes menys quan perdien 3-2 i la remuntada 
encara era possible. 

TERCERA CATALANA
CRÒNICA REDACCIO

FC 
ARGENTONA

FC  
LIVERPOOL5 2

Tercer K.O. seguit

Cauen amb el líder
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Primera victòria del Quadis a la 
Superdivisió masculina

TENNIS TAULA
SUPERDIVISIÓ REDACCIÓ

L’equip masculí del Quadis CN Mataró 
va obtenir la primera victòria de la tem-
porada després de tres derrotes. Aquesta 
victòria va arribar de forma clara i convin-
cent, això sí, davant d’un altre dels equips 
que encara no havien puntuat, però per 
això és important en el camí de l’equip 
mataroní d’aconseguir la permanència, 
que és l’objectiu de la temporada.

QUADIS - EL ÀLAMO 4-1
Romain Ruiz- Lozano 3-0
Xavier Peral - Villanueva 3-0
Yordi Jason Ramos- Zoran Savic 1-3
Romain Ruiz - Villanueva 3-0
Yordi Jason Ramos - Lozano 3-0

CLASIFICACIÓ. Cartagena 6; Priego, San 
Sebastián de los Reyes, L’Escala i Borges 
4; Irún 3; CN MATARÓ QUADIS i Burgos 2; 
Arteal Santiago 1; Rivas, Hispalis i El Àlamo 0.

La propera setmana descans
El proper cap de setmana no hi ha com-
petició de lliga i tampoc jugarà l’equip 
femení que aquesta setmana ja havia 
descansat. 

La classificació de la Superdivisió 
femenina està així després de tres jorna-
des: QUADIS CN MATARÓ 6, Cartagena 
(un partit menys jugat), Irún, Balaguer 
i Calella 4; Linares, Priego i Vic 2; Fal-
cons Sabadell, Arteal Santiago i School 
Zaragoza 0. 

El passat cap de setmana es va disputar 
a la localitat de Zaratán (Valladolid) el 
Campionat d’Espanya Aleví de patinatge 
artístic amb la participació de Sara Ortíz, 
patinadora del Club Patinatge Artístic 
Mataró.

La Sara, de 10 anys d’edat, va acon-
seguit la 7a posició, en el seu primer 
any a la categoria, en una prova on hi 
van participar 38 patinadores d’arreu 
de l’Estat.  

PREMIÀ DE 
MAR

FUTSAL 
ALIANÇA3 2

El Futsal Aliança Mataró perd el derbi 
davant el Cover Premià de Mar

FUTBOL SALA
1A ESTATAL REDACCIÓ

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

El primer equip del Futsal Aliança Mataró 
va caure a la pista del Cover Premià de 
Mar en un partit d’anada i tornada cons-
tant, sense un clar dominador i amb un 
futbol sala poc vistós.

Els locals es van avançar en una juga-
ada afortunada, però ràpidament Marc 
Caballeria va fer l’empat, però abans 

del descans els premianencs van fer el 
2-1. Només començar la segona part els 
locals van fer el tercer i deixaven contra 
les cordes als mataronins. L’Aliança va 
reaccionar i Marc Caballeria, màxima 
golejador d ela categoria va fer el 3-2.

Quedaven deu minuts i només faltava 
un gol per igualar el partit, però no era el 
dia dels vermells i, tot i provar-ho de totes 
maneres, fi ns i tot amb porter jugador, 
l’empat no va d’arribar. 

Ara aquest els mataronins són novens 
amb 7 punts i diumenge a les 12:20 
hores reben la visita de la PB Johan. 

Sara Ortíz acaba 
setena en el Campionat 
d’Espanya 

PATINATGE
CAMPIONAT D’ESPANYA REDACCIÓ
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El CN Mataró tercer al Campionat 
d’Espanya de Llarga Distància

TRIATLÓ
CAMPIONAT ESPANYA LLARGA DISTÀNCIA REDACCIÓ

El passat cap de setmana es va celebrar a 
Eivissa el Campionat d’Espanya de Triatló 
de Llarga Distància, prova que tancava 
la temporada i on van participar quatre 
triatletes del Centre Natació Mataró en 
categoria elit. 

Els més de 250 participants de la 
prova van haver de nedar 4.000 metres, 
recórrer 120 km en bicicleta i 30 km de 
cursa a peu. 

José Luis Cano desè
El triatleta més destacat del CN Mataró 
va ser el veterà José Luis Cano que va 
acabar en una magnífi ca 10a posició amb 
un temps de 6 hores 26 minuts i 1 segon.  

Santi Abad va acabar 26è amb un crono 
de 6 hores 47 minuts 29 segons, Marc 
Rovira 29è amb un temps de 6 hores 
54 minuts i 25 segons, mentre que el 
seu germà David Rovira fou 36è amb un 
temps de 7 hores 10 minuts i 10 segons. 

Els grans resultats individuals acon-
seguits per tots els triatletes mataronins 
va fer que el CN Mataró acabés tercer 
en la classifi cació per equips. D’aquesta 
manera, el club mataroní va aconseguir 
un nou podi en un Campionat d’Espanya 
de Triatló de Llarga Distància, que una 
temporada més demostra que el Centre 
Natació Mataró es troba entre els millors 
clubs de tot l’estat. 

El passat cap de setmana el club Hwarang 
Mataró va participar a l’Open de Taekwon-
do Ciutat de Benicàssim aconseguint 
molt bons resultats, en una prova on hi 
participaven clubs vinguts d’arreu de 
l’estat i de França.

En la modalitat de combat el gimnàs 
mataroní va aconseguir dues medalles, 
Michelle Luque (infantil) es va penjar 
la plata i Marco Sánchez (sènior) es va 
fer amb el bronze. Molt més gran va ser 
la collita de medalles en la modalitat de 
Poomsae (tècnica) aconseguint fi ns a 12 
medalles. En categoria individual Sandra 
Moreno i Sonia Martin van ser or, Paula 
Prat i Laia Maynou plata, Jon Avellane-
da, Maria Correro, Saul Avellaneda, Iris 
Vilardaga i Paula Luque Bbronze. Arnau 
Carrés, Michelle Luque i Carla Vázquez 
van acabar en 5a posició. Per parelles 
Sandra Moreno i Jon Avellaneda van 
ser plata i Laia Maynou i Arnau Carrés 
bronze. Finalment el trio format per Iris 
Vilardaga, Carla Vázquez i Paula Luque 
es va penjar la plata. 

Campionat Catalunya promoció
Fa dues setmanes el Hwarang Mataró va 
participar en el Campionat de Catalunya 
Promoció de la modalitat de Poomsae 
aconseguint 13 medalles.  Carla Vàzquez, 
Laia Maynou, Saúl Avellaneda, Paula 
Luque, Maria Correro i Paula Prat van 
ser medalla d’or, Michelle Luque, Arnau 
Carrés, Antonio López i Noé Grajera plata 
i Elsa Pulido, Iris Vilardaga i Sergio Man-
cha, bronze. 

Fa dues setmanes el gimnàs mataroní 
del CD Tonbal del mestre Toni Moreno va 
participar en el Campionat de Catalunya 
Promoció de la modalitat de Poomsae 
aconseguint 21 medalles. D’aquells me-
talls hem de destacar per sobre de tots 
els tres ors dels trios sincronitzats que 
va presentar el gimnàs mataroní i l’or en 
categoria sènior d’Aroa Rodríguez.

Els 11 ors que va aconseguir el CD 
Tobal van ser per Aroa Rodríguez, Celeste 
Moreno, Lucia Larrosa, Ariana Larrosa, 
Davinia Ruiz, Iker Neila, Manel Olivares, 
Jan Sánchez, el trio (Carla Bernaola, 

Marta Montoro, Laura Parra), el trio (Abril 
Martin, Lucia Larrosa, María Jaén) i el 
trio (Yeray García, Julen Borrego i Pau 
Gallego). Les 3 plates van ser per Núria 
Martin, Abril González i Pau Valverde i 
el 7 bronzes van ser per Abril Martin, 
Carlota Hidalgo, Judith Gómez, Oscar 
Montoro, Josep Muñoz, Yeray García i 
Pau Gallego. 

El Hwarang Mataró 
aconsegueix 25 metalls 
en quinze dies

TAEKWONDO
NOTÍCIA REDACCIÓ

El CD Tonbal es penja 
21 metalls al Campionat 
Català de Promoció 

TAEKWONDO
NOTÍCIA REDACCIÓ
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Estàs satisfet amb el 
Mataró Bus?

L’ENQUESTA

LA PREGUNTA

Vota l’enquesta a 

davant de totdavant

En un món on tot pretén estar endreçat i catalogat, molt 
sovint la gent no sap com classifi car el poble sirià. Són 
àrabs? Són moros? Són musulmans? Ulls verds, blaus, ros-
sos, pèl-rojos…! Encara que sembli molt confús només fa 
falta donar un cop d’ull a la història per entendre-ho. Des 
de fa 3.000 anys i fi ns fa alguns segles, Síria era el centre 
neuràlgic del comerç mediterrani, punt de confl uència de 
mercaders i caravanes. Per allà han passat moltíssimes cul-
tures i ètnies, coneixements i innovacions. Allà es va crear 
el primer alfabet de la història, allà es va descobrir el bron-
ze, Síria era la terra on es parlava (i es parla) l’arameu, tots 
hem sentit anomenar la màgia i la riquesa de Damasc, la 
cultura i força d’Alep... El poble sirià és d’ànima mediterrà-
nia i encara avui està marcat pel passat fenici, emprenedor 
i amb ànsies de conèixer i aprendre tot allò que trobi al seu 
abast. Quan em pregunten què són els sirians, això és el 
que responc: són fenicis.

És clar que no tot són fl ors i violes, no podem negar que 
la història moderna no ha tractat gaire bé aquest país. Síria 
ha estat dominada pels turcs, els anglesos i, en darrer lloc, 
pels francesos. L’herència francesa, un cop van “alliberar” 

FIRMA
OPINIÓ ESTUDIANT DE DRET

Qui té la culpa 
de la crisi del Csdm?

DIANA RAHMOUNI AUDENIS

Qui són ells?
www.totmataro.cat
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DEUTE HISTÒRIC DEL
CSDM

MIQUEL REY,
REGIDOR PROMOCIÓ

Síria, és un seguit de dictadures que han potenciat la 
ignorància, la por i la inestabilitat. Però res d’això ha-
via permès, fi ns ara, que els sirians abaixessin el cap. 
Els hospitals d’occident estan plens de metges sirians, 
que sovint són els portaveus de les investigacions més 
avançades. No és estrany que tots vosaltres conegueu 
algun sirià establert aquí des de fa anys i segurament 
estareu d’acord amb què sol ser gent molt ben integrada 
i activa en els diversos àmbits socials. Pel que fa a la re-
ligió, fi ns fa poc a Síria convivien, en perfecta harmonia, 
cristians i musulmans. És un poble que primer se sent 
sirià i després ja parlarem de la religió a la qual pertany.

Molts dels refugiats que ja han vingut i que arribaran 
a Europa, són gent amb estudis, professionals i empre-
nedors que han hagut de vendre tot el que tenien a Síria 
per intentar buscar una alternativa a la de simplement 
sobreviure en un país en guerra. No hem de tenir por de 
qui vindrà, és gent amb ganes d’integrar-se i formar part 
de la nostra comunitat. Només hem de procurar tenir 
les eines i la voluntat necessàries per a fer possible que 
això passi.

69%  No.

25,7%  Sí.

5,3%  Ns/Nc.

 5.500 PERSONES VAN PARTICIPAR EN UNA EDICIÓ RÈCORD DE LA CAMINADA  5.500 PERSONES VAN PARTICIPAR EN UNA EDICIÓ RÈCORD DE LA CAMINADA  5.500 PERSONES VAN PARTICIPAR EN UNA EDICIÓ RÈCORD DE LA CAMINADA  5.500 PERSONES VAN PARTICIPAR EN UNA EDICIÓ RÈCORD DE LA CAMINADA 
CONTRA EL CÀNCER DE MAMA QUE ORGANITZA L’ENTITAT MARESME ONCOLÒGICCONTRA EL CÀNCER DE MAMA QUE ORGANITZA L’ENTITAT MARESME ONCOLÒGIC

ALUART

CASTIGAT   Si fa tants anys, des de la 
seva posada en funcionament, que hi 
ha dèfi cit del Consorci, per què carai 
no s’ha resolt abans? 

APLAUDIT  Plega un dels regidors 
més actius del darrer mandat i un 
dels pesos pesants de Convergència 
i Unió a Mataró. 
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Cinemes Arenys
93 792 33 90 · Golfes:  dissabtes.

El Becario 

Truman 

Mi gran noche

El marido de mi hermana

Hotel Transilvania 2

Marte

La cumbre escarlata

El Nuevo Testamento

El Coro

La playa de los ahogados

Mientras seamos jóvenes

Ático sin ascensor
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[dv.,dll.-dj.] 18:00   20:15   22:30

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

16:00   21:00   22:40

16:00  18:00   22:30

16:00   17:40   19:20

20:00   22:30             [dv.,dll.-dj.] 20:10   22:40

17:45            [dv.,dll.-dj.] 18:00

16:00   18:10   20:20   22:30            
[dv.,dll.-dj.] 18:00   20:10   22:30

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

16:00   18:00   22:30

20:15

20:15

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

cinemescinemes www.totmataro.cat/cinema

Cinema Foment

Ático sin ascensor 18:00 (31 d’octubre)
18:00   20:00 (2 de novembre)

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

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

El Becario 

El último cazador de brujas 

Truman 

Rocky horror picture show (vose)

Black Mass

Hotel Transilvania 2

Mi gran noche

Paranormal activity: dimensión fantasma

Marte

Los miércoles no existen

La cumbre escarlata

Pan. Viaje a Nunca Jamás

Segon origen

Regresión

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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autoritària, reaccionària i masclista 
i no triga a sorgir el confl icte amb 
l’inevitable xoc generacional.

Tensions tractades sovint tant 
en el cinema basc com en l’inter-
nacional,  però que aquí rep 
l’em penta d’un tractament cine-
matogràfi c que combina el típic i 
convuls melodrama rural amb imat-
ges properes al videoart, fruit de la 
vena artística i creativa de la fi lla; 
o amb la utilització cromàtica dels 
colors i els seus valors simbòlics, 
associats a cada personatge; o la 
fi sicitat orgànica dels materials na-
turals que encomanen la fusta i els 
troncs tractats per l’home. Ingre-
dients combinats tots ells amb un 
ritme cadenciós i farcit de silencis 
evocadors que ajuden a reforçar el 
dramatisme i la bellesa del conjunt.

Quina va ser l’última pel·lícula 
espanyola nominada als Òscar?

Pregunta de la setmana:

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

Resposta del núm. 1693
‘12 años de esclavitud’

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 
Josefi na Miquel Nogueras,
Juan Carlos Talaván Peña.

Elegia del món rural  

Asier Altuna dirigeix el recomanable 
fi lm “Amama” – àvia, en basc – per 
parlar sense embuts de l’extinció del 
món rural a partir de l’esgotament 
del “caserio” entès com a model 
d’explotació agrícola i sistema fami-
liar. Una pervivència impossible que 
els aboca a la desaparició a l’entrar 
obertament en col·lisió amb el món 
modern i urbà.  

La figura de l’àvia silenciosa 
s’erigeix com a tòtem d’aquest hà-
bitat ancià, ella esdevé el darrer 
testimoni de connexió amb tota 
una genealogia precedent que es 
remuntaria fi ns al neolític. En aquest 
context atàvic, una fi lla representa 
la rebel·lia i l’aire fresc, ella aporta 
una nova manera de concebre la vida 
procurant  conciliar allò antic i allò 
nou, enfront d’una fi gura paterna 

“AMAMA” D’ASIER ALTUNA
CRÍTICA JOAN MILLARET - AMIC

UNA SECCIÓ 
PATROCINADA PER

 Més cinema a: www.totmataro.cat

Concurs de Cine
2 entrades dobles
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Les estrenes
El cadáver de Anna Fritz

 

És la història de la mort d’una famo-
sa actriu de cine, que és trobada 
morta a la seva habitació. I un cela-
dor d’hospital, Pau i els seus amics 
Ivan i Javi que, víctimes dels seus 
instints més primitius, no saben que 
baixaran cap a un infern del que els 
serà molt dífi cil sortir 
Direcció: Hector Hernández Vicens 
Intèrprets: Alba Ribas, Cristian Va-
lencia, Bernat Saumell, Albert Carbó
76min

Truman

Dos amics de la infància ara ja en 
l’edat adulta, Julián i Tomás, es 
reuneixen després de molt de 
temps i passen uns dies inoblida-
bles. Serà el seu últim adéu. 
Direcció: Michael Winterbottom
Intèrprets Ricardo Darín, Javier 
Cámara, Dolores Fonzi, Àlex Bren-
demühl, Javier Gutiérrez
108min

Los últimos cinco años

Basada en un musical de Broadway, 
guanyadora dels premis Tony. La 
història se centra en la relació que 
mantenen Cathy (Anna Kendrick), 
una jove aspirant a actriu i Jamie, 
(Jeremy jordan) un novelista en alça.
Direcció: Richard LaGravanese 
Intèrprets: Anna Kendrick, Jeremy 
Jordan, Natalie Knepp, Nic Novicki, 
Meg Hudson, Sherie Rene Scott, Alan 
Simpson, Ashley Spencer 
94min

La Verdad

Vigília de les eleccions americanes 
de 2004. George W Bush serà ree-
legit president. La cadena CBS emet 
un programa amb una informació 
que deixarà en evidència al president 
presidenciable. 
Direcció: James Vanderbilt
Intèrprets: Cate Blanchett, Robert 
Redford
121min

Último cazador de brujas

Narra la historia d’una casta de 
caçadors de bruixes, centrant-se 
en l’últim d’ells, que manté la 
població de bruixes i encantadors 
a ratlla a la ciutat de Nova York.
Direcció: Breck Eisner
Intèrprets: Vin Diesel, Rose Leslie, 
Elijah Wood, Michael Caine, Ólafur 
Darri Ólafsson, Joseph Gilgun, Julie 
Engelbrecht, Rena Owen, Lotte Ver-
beek, Inbar Lavi, Allegra Carpenter
106min

El becario

La jove propietària d’un exitós ne-
goci de la moda, no es pren bé que 
la companyia hagi contractat a un 
home de 70 anys com a becari, però 
la seva visió canvia quan veu que 
l’home és indispensable. 
Direcció: Nancy Meyers
Intèrprets: Robert De Niro, Anne 
Hathaway
121min

...el plaer de 
ser mimatDOSCUINERS

PLATS I POSTRES

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

www.doscuiners.com
Horari:

de dimarts a dissabte de 13h a 15:30h
de dimecres a dissabte nit de 20:30h a 23h
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La Plataforma d’Afectats per la Crisi 
ataca contra Can Soleret

   
La Plafaforma d’Afectats per la Crisi 
(PAC) es va concentrar dissabte al 
migdia davant l’alberg municipal 
de Can Soleret per denunciar “la 
situació en la qual es troben molts 
residents del centre”. Des de la PAC 
creuen que la normativa interna 
vigent “expulsa del centre irregu-
larment per faltes lleus als seus 
residents” i posen exemples com 
“no dutxar-se cada dia, no llançar 
la brossa o no fer-se el llit implica 
quedar-se sense dinar, sopar i, en 
molts casos, dormir al carrer”, asse-
guren. De fet, insisteixen en què es 
tracta d’un “centre amb una disci-
plina i unes exigències comparables 
amb una presó”

Des de l’Ajuntament ja han res-

post a les crítiques de la PAC i 
asseguren que “no s’ha expulsat a 
ningú per faltes lleus”. La regidora 
de Benestar Social, Convivència i 
Habitatge de l’Ajuntament de Mata-
ró, Isabel Martínez, ha remarcat que 
el centre d’acollida “té un reglament 
molt clar en normes de comporta-
ment i obligacions” dels usuaris. 
De la mateixa manera ha assegurat 
que només s’expulsaria “per un in-
compliment reiterat de les normes 
i les obligacions del Pla de Treball 
que provocarien faltes greus”. “Hi 
ha unes normes molt bàsiques de 
convivència”, explica Martínez que 
segueix: “uns horaris de menjar i 
altres d’acudir a classes”.

Des de la PAC reiteren que consi-
deren que “hauria de ser un centre 
obert, per atendre a persones sense 
recursos que han perdut l’habitatge 
i no tenen res i es mereixen un trac-
te digne, igualitari i no abusiu”. 

SOCIETAT
NOTÍCIA MARTA GÓMEZ
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Els premis “Internacional Master’s 
Award Make-up” són d’especial in-
terès entre el sector de l’estilisme 
i el maquillatge. Una mataronina 
ha aconseguit el tercer premi ator-
gat pel jurat d’aquest 2015 i que 
s’ha lliurat a la ciutat de Munic, 
a Alemanya. Raquel López, la ma-
quilladora i estilista de la ciutat 
que actualment resideix a Lleó, ja 
havia participat en una de les edi-
cions estatals, la “Make-up Beauty 
Forum Valencia”, en la qual es va 
proclamar vencedora, fet que li va 
entregar directament el passaport 
cap a l’esdeveniment internacional.

López va haver de plasmar a la 
seva model, Carla Guardia, el tema 
proposat per l’organització. Per 
aquesta ocasió la temàtica era “Els 
daurats anys 20”, que va haver de 
plasmar. Ho va fer escollint una nú-
via amb un vestit clar, unes sabates 
dels anys vint i pel maquillatge uns 
ulls marcadament foscos i uns llavis 
de color fort.

El premi reconegut signifi ca un 
valor destacat al seu currículum 
professional i una nova porta oberta 
dins d’aquest sector. La mataronina 
va quedar en tercera posició, en se-
gona ho va fer Eslovàquia i el primer 
premi va ser per a Polònia. 

SOCIETAT
NOTÍCIA MARTA GÓMEZ

Una mataronina guanya el 
tercer premi Internacional 
Master’s Award Make-up

La maquilladora Raquel 
López va competir amb 
professionals de 10 països

L’Ajuntament respon 
assegurant que hi ha normes 
i obligacions  

  Pla de treball amb els usuaris

La regidora ha explicat al Tot Mataró que l’estada dels usuaris dins del 
centre “sempre és temporal” i que comença per tres mesos, tot i que 
es pot allargar. “Els usuaris, quan entren al centre, normalment els 
falta un habitatge o una feina”, explica Martínez, que afegeix: “en el 
moment en què ingressen se’ls fa un Pla de Treball i se’ls elabora un 
projecte personalitzat a cada usuari perquè realitzi una sèrie de tasques 
per poder tirar endavant”. D’aquesta manera els usuaris desenvolupen 
les habilitats sufi cients per poder accedir, si cal, a altres serveis.

La Creu Roja és qui porta l’execució del centre d’acollida de Can Sole-
ret. L’Ajuntament reconeix una sola expulsió del centre en aquest any. 
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Què és l’esperanto? L’esperanto és 
una llengua “planifi cada” interna-
cionalment. Que sigui “planifi cada” 
simplement vol dir que es tracta d’un 
idioma pensat i dissenyat expressa-
ment sense evolució ni incorporació 
d’altres llengües. Els “esperan-
tistes” –tal com s’anomenen les 
persones que parlen esperanto- 
asseguren que aquesta mena de 
llengües planifi cades són “més sen-

zilles i regulars” perquè creuen que 
d’aquesta manera es fa “més fàcil 
la comunicació entre éssers humans 
de cultures diferents”.

“Els esperantistes diem que volem 
que tothom parli la seva llengua i 
que l’esperanto sigui la llengua de 
tots. No esperem un món unifi cat 
sinó que cada poble tingui la seva 
pròpia llengua i entre els pobles 

SOCIETAT
REPORTATGE FOTOS: ANNA ALUART

TEXT: MARTA GÒMEZ

Dir “hola”, “adéu”, “bon dia” o “bona nit” normalment són 
les expressions que primer -i més ràpidament- s’aprenen de 
qualsevol idioma. Si ho escrivim com a “saluton”, “adia�”, “bonan 
matenon” o “bonan nokton” estarem parlant en esperanto, 
aquesta llengua planifi cada internacionalment que vol situar-
se com a segon idioma de tothom. Aquest cap de setmana 
l’esperanto agafa força a Mataró, on hi aterra la 37a edició 
del congrés català d’aquesta llengua. 

www.totmataro.cat/reportatge
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l’idioma sigui l’esperanto”, explica 
en Josep Maria Milla, membre del 
Comitè Organitzatiu del Congrés Ca-
talà a Mataró.

La història

El creador de l’esperanto s’anomena 
Zamenhof i va desenvolupar aques-
ta llengua entre el 1870 i el 1890, 
és a dir, fa més de 100 anys. Per a 
Zamenhof la llengua nativa era el 
rus, tot i que parlava jiddisch, po-
lonès i alemany i, encara més, tenia 
coneixements del francès, el llatí, el 
grec, l’hebreu i l’anglès. Tot plegat 
li va servir per crear l’esperanto que 
té les arrels més conegudes de tots 
aquests idiomes. Això últim, creuen 
els esperantistes, que és el que fa 
d’aquesta llengua, una eina fà-
cil d’aprendre.

Mataró acull el pròxim cap de setmana el 37è congrés català d’esperanto

  
L’esperanto: la segona llengua de tots 
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HOSTALERIA PESATGE INDUSTRIAL

TPV i ENREGISTRADORES SISTEMES DE GESTIÓ D’EFECTIU

HOSTALERIA

TPV i ENREGISTRADORES

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:

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

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

Balances

Cuines
Fregidores
Planxes

Talladores

Rentat

Torradores

Enregistradores TPV

Armaris

Balances

Bàscules

Transpalet

Envasadores AccessorisPicadores Vitrines
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El moviment esperantista global-
ment ha tingut sotragades molt 
fortes, asseguren ells mateixos. La 
Primera i la Segona Guerra Mundial 
van causar una gran mortaldat de 
gent i “moltes d’aquestes persones 
eren joves i idealistes esperantis-
tes”, assegura Milla. Que molta 
d’aquesta gent morís al front va pro-
vocar una davallada important en la 
promoció de l’esperanto.

Avenços

De fet, d’avenços amb l’esperanto 
n’hi ha hagut pocs, sobretot si 
parlem d’avenços legals. L’any 
1954 la UNESCO va recomanar 
als estats membres la promoció i 
l’ensenyament de l’esperanto. “Es 
va arribar a fer una recollida de 
signatures mundials de gairebé 20 
milions de rúbriques” explica Josep 
Maria Milla. Els estats membres no 
ho van tirar endavant.

L’esperanto a Catalunya

A Catalunya l’esperanto es va do-
nar a conèixer gràcies a la fi gura de 
Frederic Pujulà que va fer-ne difusió 

des de la revista ‘Joventut’ a ‘La Veu 
de Catalunya’, i amb la publicació 
d’obres didàctiques: gramàtiques, 
cursos i vocabularis.

El 1909 es va celebrar a Catalunya 
i València el 5è Congrés Universal 
d’Esperanto amb tots els actes con-
centrats a les capitals, Barcelona i 
València, i amb milers de persones 
arribades de molts indrets del món. 
Davant la reacció dels catalans es 
decideix, tan sols un any després, 
el 1910, fundar la Federació Es-
perantista Catalana, o el que és el 
mateix, la “Kataluna Esperantista 
Federacio” (KEF). La KEF seria pro-
hibida durant la dictadura de Franco 
després de la Guerra Civil Espanyola 
per la utilitat de l’esperanto entre la 
resistència antifranquista.

Encara amb la Federació en marxa 
però, es va editar el butlletí “Kata-
luna Esperantisto” i es van celebrar 

els primers Jocs Florals Internacio-
nals d’Esperanto. Era la mateixa 
època en què Jaume Grau i Casas 
va coordinar l’Antologia Catalana 
d’Esperanto anomenada “Kataluna 
Antologio”.

L’Associació Catalana 
d’Esperanto

Amb la il·legalització de la Federació 
Esperantista Catalana, es decideix, 
l’any 1982, crear l’Associació Ca-
talana d’Esperanto, la KEA, amb 
l’objectiu de no deixar perdre la llen-
gua i seguir amb la seva promoció 
com a llengua auxiliar i internacio-
nal. Des de l’Associació el que es 
pretén encara és ajudar en la difusió 
de la cultura catalana al món a tra-
vés de l’esperanto així com introduir 
el coneixement d’altres cultures a 
casa nostra, mitjançant la mateixa 
llengua.

D’aquesta manera, amb la posada en 
marxa de la KEA es reprèn el butlletí 
Kataluna Esperantisto i els Congres-
sos Catalans. A aquests dos eixos la 
KEA insisteix a sumar noves activi-
tats com la Biblioteca-Arxiu Petro 
Nuez, la Col·lecció Delfi  Dalmau, el 

Les dues guerres 
mundials van debilitar 
molt el moviment 
esperantista
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Museu d’Esperanto, la Viquipèdia 
en esperanto o els cursos formatius.

Esperantistes i la formació

Precisament un dels “entrebancs” 
que tenen els esperantistes, a més 
a més de justifi car cada vegada el 
seu moviment, és la manca de pos-
sibilitat de tenir cursos presencials 
propers. La falta de gent que parli 
aquesta llengua, en el cas de Mataró 
no superen les 25 persones, impe-
deix tirar endavant aquest tipus de 
cursos. És per això que la majoria de 
persones són autodidactes a l’hora 
d’aprendre l’esperanto o s’apunten 
a cursos en línia.

Un congrés cada dos anys

El Congrés Català d’Esperanto és el 
gran esdeveniment català d’aquesta 
llengua al nostre territori. Es fa cada 
dos anys i en el programa sempre hi 

Les activitats es fan en 
bilingüisme esperanto 
i català perquè tothom 
hi pugui participar

consten activitats exclusivament en 
esperanto, en català, o bilingües per 
tal que tothom pugui tenir oportuni-
tat de participar-hi, tingui el nivell 
d’esperanto que tingui.  És per això 
que aquest tipus de Congressos 
combinen conferències d’alt nivell 
amb un programa artístic i/o musical 
acompanyat, pràcticament sempre, 
de convidats de primera fi la del món 
esperantista.

Per a aquesta nova edició del Con-
grés, l’organització ja té inscrites 

persones provinents de França, 
Gran Bretanya o Bèlgica, a més de 
diferents indrets de l’estat espanyol. 
Entre el programa preparat en desta-
ca una taula rodona sobre confl ictes 
oblidats com el de l’Afganistan, 
Txetxènia o el Congo, moderat per 
Jordi Armadans, una xerrada sobre la 
relació de Joan Amades amb el mo-
viment esperantista, realitzada per 
Dani Cortijo o un concert de reggae 
en esperanto a càrrec del refugiat 
del Congo Zhou Mack Mafuila, dis-
sabte al vespre al Cafè de Mar.  

Mataró és seu per segona vegada  

Per preparar el que serà aquest cap de setmana el 37è Congrés Cata-
là d’Esperanto que acollirà Mataró, el cap de setmana passat es van 
celebrar unes jornades preparatòries. Es va explicar en què consisteix 
l’esperanto, quina és la seva història i com es pot aprendre, a més 
d’animar a tots els assistents a participar del congrés central.
 
Mataró és la segona vegada que acull aquest congrés, la primera va 
ser fa 20 anys, l’any 1995. La temàtica en aquesta ocasió ja és clara: 
“L’objectiu d’aquest congrés és parlar sobre les oportunitats que dóna la 
immigració i com ajuda l’esperanto en aquesta temàtica, i evidentment 
ho farem en esperanto”, explica en Jordi Aromí, membre del comitè 
organitzatiu del Congrés Català d’Esperanto a Mataró.
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Mataró (Can Serra)OBRA NOVA

Tel: 93 510 8080

A partir de

395.000€
 Distribució i acabats personalitzats

2 minuts 
de Mataró Parc

20 minuts
de Barcelona

PARCEL·LES
D’ENTRE

400 i 700m2



Els premis queden plenament 
consolidats amb l’augment de par-
ticipació d’aquesta quinzena edició. 
Per aquesta nova edició fi ns a 39 
emprenedors optaran a ser pre-
miats pel foment de l’emprenedoria 
i nou més ho faran en la catego-
ria d’emprenedoria universitària. 
Aquestes xifres superen les 37 

www.totmataro.cat/empentaamb empenta 1

candidatures que es van registrar 
l’any 2011.

La Nit dels Emprenedors se ce-
lebrarà el pròxim 19 de novembre 
i serà presentada pels humoristes 
Xuriguera i Faixedas. El foyer del 
Tecnocampus una vegada més serà 
l’escenari principal en què, per a 
aquesta ocasió, hi ha preparat un 

acte d’entrega diferent del d’altres 
anys. Des de la Fundació Tecno-
campus asseguren que aquesta gala 
especial vol donar “protagonisme 
d’empreses i emprenedors que al 
llarg d’aquests 15 anys han rebut 
algun premi Creatic que els ha aju-
dat a tirar endavant el seu projecte 
empresarial”.

El reconeixement
El guanyador del guardó obtindrà 
8.000 euros, el segon classifi cat 
5.000 i el tercer 2.500 euros. Els 
tres guanyadors obtindran una bo-
nifi cació del 50 per cent durant el 
primer any de l’estada a la Incu-
badora per tirar endavant els seus 
projectes empresarials i empre-
nedors.

Durant la Nit dels Emprenedors 
també es reconeixerà a les empre-
ses i entitats del territori que duen 
a terme bones pràctiques en respon-
sabilitat social. Són empreses que, a 
més d’haver estat assessorades pel 
Servei d’Ocupació de l’Ajuntament, 
van més enllà en termes de sosteni-
bilitat i respecte amb el seu entorn 
i persones treballadores.

Rècord de participació als 
Creatic d’emprenedoria
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L’Ajuntament i la Unió de Botiguers 
de Mataró impulsen la segona fase 
de la campanya “Mataró, quina des-
coberta!” per promocionar el comerç 
de la ciutat. Aquest cop la campanya 
s’adreça als habitants de les locali-
tats de l’entorn de Mataró perquè 
tinguin la nostra ciutat com a refe-
rent quan facin les seves compres.

Els protagonistes de la campanya 
són els mateixos compradors que, 
vinguts de fora, han descobert que 
a Mataró poden trobar tot allò que 
necessiten. La campanya es basa en 

tres ofertes: els comerços especia-
litzats, els mercats i els restaurants. 
Tres àmbits que conformen una 
oferta global per passar un dia de 
compres a Mataró.

Els mitjans escollits per publicitar la 
campanya són de fora de la ciutat, 
precisament per arribar a aquest 
públic forà que interessa que siguin 
visitants dels comerços. La cam-
panya comença aquesta setmana 
i consisteix en anuncis en premsa, 
ràdio, marquesines i autobusos.

El lema “Mataró, quina descoberta!” 
continua sent l’eix de la campanya 
perquè moltes persones se sorpre-
nen positivament quan descobreixen 
una oferta de producte i servei que, 
a priori, no esperaven trobar en el 
comerç de Mataró.

La campanya mostra 5 situacions 
amb diferents perfi ls per incidir en 
el fet que tothom pot descobrir a Ma-
taró el seu lloc per fer un bon àpat, 
comprar producte fresc o trobar 
l’objecte que busca. I també gaudir-
ho tot en un dia complet.

Promoció del comerç local a fora

Un rocódromo no sólo
para escaladores

Servicios:

Horarios 2015:

• Lunes a Viernes, de 14.00 a 22.00 horas.     • Sábados, de 10.00 a 20.00.

Todas las actividades podrán ser organizadas en otros horarios previa coordinación con el instructor 
encargado de guiar la actividad y si se alcanza el número mínimo de asistentes.

1. Entrenamientos en grupo dirigido.
2. Entrenamiento individual dirigido.
3. Cursos de iniciación a la escalada.
4. Bautismo escalada en rocódromo (indoor).
5. Bautismo escalada en roca.
6. Yoga.
7. Fitness.
8. Servicios para niños (entre 5 y 16 años):
 actividades extraescolares, fiestas y cumpleaños,
 escuela de escalada infantil.

Antoni de Capmany 62, bis, Bajos.
08301, Mataró (Barcelona)
Email: info@bulderplanet.com
Teléfono: 93 164 24 74
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Ballar per passar-ho bé, ballar per 
fer esport i ballar per ser solidari. 
Aquestes són les tres vessants de 
la Festa del Ball que el pròxim diu-
menge dia 8 de novembre es farà 
a la plaça de Santa Anna de Mata-
ró. La plaça de les grans ocasions 
s’omplirà de tots aquells que vulguin 
passar una bona estona i ajudar Càri-

www.totmataro.cat/empentaamb empenta

Gran festival solidari de ball

3

tas Interparroquial de Mataró, una 
de les entitats del Tercer Sector que 
treballa amb les persones desfavo-
rides i especialment en aquest cas 
amb una conscienciació especial 
davant la pobresa infantil.

La iniciativa de la Festa del Ball és 
de Dance Factory, l’escola de ball 

Fitness Factory, un dels centres 
d’esport i gimnàs més importants 
de la ciutat que vol, amb aquest 
acte, ajudar a la tasca de Càritas. En 
aquest sentit tot el que es recapti de 
la venda de samarretes solidàries de 
només 5 euros de cost anirà per una 
entitat que, a les portes de l’hivern, 
es veu mancada de mantes i roba 
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Gran festival solidari de ball

4

Dance Factory 
organitza el 
diumenge 8 un acte 
de salut, esport 
i solidaritat amb 
Càritas de Mataró

d’abric per ajudar a les persones a 
les que assisteix a diari.  Per ajudar 
a aquestes persones es podrà ballar 
de valent, seguint les instruccions 
pertinents. 

La Festa del Ball comptarà amb una 
coreografi a de dansa urbana infantil 
preparada pels alumnes de Dance 
Factory a la que tothom es podrà 
apuntar. Igualment es tocarà el 
“Swing lindyhop” que està sent el ti-
pus de ball de moda, el més infl uent 
del moment i una autèntica sensació 
en les grans capitals mundials com 
Nova York o Londres. També hi haurà 

Master Class de Zumba, una de les 
disciplines de ball més divertides i 
amb més adeptes.

Per només 5 euros, tothom que vul-
gui tindrà una samarreta de Dance 
Factory i entrarà en el sorteig de sis 
mesos gratuïts a l’escola de ball. 
També hi haurà altres premis, un 
de segur per cap, destinats a in-
centivar una participació massiva 
en una festa de l’esport, el ball i 
la solidaritat mataronina amb els 

afectats per pobresa infantil. Igual 
que en altres ocasions s’organitzen 
caminades, en aquesta ocasió serà 
una festa del ball solidària.

Dance Factory és l’escola de ball 
de Fitness Factory sorgida per l’alta 
demanda i la bona acollida de les 
classes de ball al gimnàs. Gent 
de totes les edats hi pot aprendre 
a ballar jazz, contemporània, hip 
hop, dansa urbana, salsa o bachata 
entre d’altres.
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 M.R. COLLDEFORN
Rda. O’Donnell, 13    93.757.92.93

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, cabecera 
para cama y mesitas. Buen estado. 
Se puede vender por separado. Tl. 
696.774.709 (A partir 20:00h.)
SE VENDE FOTOCOPIADORA Kóni-
ca-Minolta Bizhub c-250. 250€. 
93.741.46.53 
VENDO ACCIÓN CENTRO Natación Ma-
taró. 686.141.471 Pilar 
TÍTOLS CN MATARÓ. Un 60€, dos 
90€. 610.411.864 
VENC TAULA i BIOMBO ferro forjat 
1,84x1,26m. 637.366.726 envio 
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 (co-
txe petit). 93.799.17.29 de 20 
a 22h. 
RAMÓN BERENGUER. Piso alto con 
ascensor, 90m2. 3h. grandes, am-
plio salón comedor, cocina con 
salida a galería, suelos de parket, 
calefacción, ocasión, 90.000€. 
651.862.517 
COMPRAMOS CASAS. Centro de Mataró, 
o garajes, locales, pequeños solares, 
etc. No importa estado. Buscamos 
cualquier sup. edificable para promo-
ción de viviendas. También Permutas, 
buscando la mejor rentabilidad para 
Ud. Máxima seriedad y discreción 
demostrada. Pago inmediato contado. 
Su Casa 93.757.12.82

TRASPASSOS 
LLOGUERS

ES LLOGUEN VIVENDES a diferents 
zones de Mataró, cases, naus in-
dustrials. Opcions de compra. 
607.444.232  

SE ALQUILA HABITACIÓN con derecho 
a cocina, nevera, lavadora, secadora, 
etc. Zona Residencial. Precio econó-
mico. 639.703.037 
CERDANYOLA. Piso primero, es-
quinero, 2h. comedor con cocina 
americana, 2 balcones, semi-nuevo, 
475€. 651.862.517
GRANOLLERS-CENTRO. Obra semi-
nueva, 3h. 2 baños uno suite, 
balcón, muy bien ubicado, oportu-
nidad, 530€. 651.862.517
CENTRO-LEPANTO. Apartamento de 
1h. comedor con cocina ameri-
cana, electrodomésticos, 510€. 
626.529.009
TRASPASO BAR PLAZA Granollers. 
669.310.937 
LOCAL 80M2.  93.798.81.06 
/635.969.910 
ALQUILO HABITACIÓN señor/a. 
634.741.131

TREBALL

EN ARGENTONA. SE NECESITA 
camarero/a para fin de semana. 
673.163.597 
EMPRESA EN EXPANSIÓN busca per-
sonas con buena actitud, no importa 
experiencia ni sector. 93.173.36.25 
Sr. Colmenero. 
FALTA  OF IC IALA  DE  repun te . 
93.757.22.25 
SE PRECISA FISIOTERAPEUTA para 
cubrir baja maternal en consulta 
particular. Zona Maresme. Intere-
sadas tel. 628.510.078
SE OFRECE SEÑORA para servicio do-
méstico. Con coche. 630.148.415
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA, restauran-
te. 656.331.342
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza, can-
guro. 631.443.125
BUSCO TRABAJO, cuidado personas 
mayores, limpieza. 632.817.168 
REFORÇ D’ANGLÈS EXTRAESCOLARS 
domicili 600.689.466 
JARDINERO BUSCA TRABAJO. Experien-
cia 18 años. 10€/h. 631.000.292   
ME OFREZCO cuidado persona mayor, 
limpieza. 7€/h. 631.000.292 

TRASPASSOS 
LLOGUERS

 CENTRE: PUBLICITAT FERMALLI MARESME: Muralla Sant Llorenç, 2

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

 MOLINS: LLIBRERIA NINOTS: Ps. Carles Padrós, 91

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

anuncis econòmicsanuncis econòmics

 MATARÓ
www.totmataro.cat/economics

PER INSERIR ANUNCIS A:
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CHICA COCHE PROPIO busca lim-
pieza, canguro, cuidado mayores. 
697.907.931
PRECISAMOS CHICO PARA montaje de 
cámaras frigoríficas y frío industrial. 
Necesario curso riesgos laborales 
20h. 616.912.115 
BUSCO FEINA NETEJA. 645.354.442 
BUSCO TRABAJO limpieza, cuidado 
mayores, niños. Experiencia. Refe-
rencias. 648.514.358 
BUSCO EMPLEO operario, mozo alma-
cén. 610.758.336 
SENYORA CATALANA CUIDA persones 
grans. 616.300.800

CLASSES

GUITARRA, ANGLÊS, REFORÇ ESO, Ba-
txillerat, primària. Estudiant màster 
enginyeria amb vehicle. Econòmic. 
691.440.066 

PROFESSIONALS
 

CASAMENTS. SOPRANO posa el cant 
a la teva cerimònia. Fes que aquest 
dia tan especial sigui inoblidable. 
625.947.230 Rosa 
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 S  T E R A P É U T I C O S . 
695.859.536

TREBALL

PARA PUESTO FIJO DE TRABAJO
FORMACIÓN A CARGO DE 

LA EMPRESA
Ingresos entre:

470€ y 1120€

ÚLTIMAS PLAZAS

 CERDANYOLA: 
             ESTANCO INDIANO: Carrer Roselló, 4

   NÚM. 1695

PER INSERIR ANUNCIS A: NO ET 
POTS DESPLAÇAR? 

TRUCA AL 93.796.16.42
T’HO POSEM FÀCIL!

 VIA EUROPA: 
             LLIBRERIA PAPERERIA MEDITERRANI: 

                                                                 Carrer Alemanya, 2
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LUIS
G E S T O R I A

Fiscal, Laboral, 
Advocats i Assegurances

Camí Ral 336 · Mataró 

93 796 10 31

www.luis.cat

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.

LAMPISTA, FONTANERÍA, ELECTRICI-
DAD, aparatos eléctricos, reparación 
lavadoras, calentadores, calderas. 
697.725.158 
FACHADAS/VERTICALES. Expertos, 
económicos. 93.757.56.46 
ALBAÑILERÍA, LAMPISTERÍA, PINTU-
RA. 661.711.239 
MASAJES ORIENTALES CAMILLA o ta-
tami + ducha. 93.172.19.58
MASAJE ORIENTAL C/Provenza, nº1. 
688.009.323 /688.508.947 
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 
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

TAROT  VIDÈNCIA...

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

VARIS

SEÑOR DE MATARÓ. 60 años. Busca 
persona interesada en compartir y 
emplear su tiempo libre en ayudarlo 
a mejorar su lectura, comprensión y 
escritura del castellano. Sin ánimo 
de lucro. 655.073.903 
JOSÉ. BUSCO PAREJA. 674.471.893 

PROFESSIONALS

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

(junto estación)

COMPRA -VENTA 
SEGUNDA MANO
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CONTACTES

CUBANA TETONA, VICIOSA. Francés 
natural. Griego. Besos sabrosos. 
Salidas 24h. 632.520.719 
LAIA 42 CATALANA. 687.072.165
5 CHICAS GUAPÍSIMAS esperando 24 
horas. 698.504.933 
ANDREA. 100 PECHO natural. Total 
discreción. 657.112.237 
NOVEDAD TRAVESTI NENA Femenina. 
656.464.173 
NUEVA ANA MASAJISTA. Erótica. 
688.255.419 
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 
PRECIOSA RUSA EN Calella! Muy 
sensual, elegante, bonito cuer-
po. Particular. Solo españoles. 
722.595.521 
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

JOSEP ARACIL I XARRIÉ
 PRESIDENT D’EUROSÈNIOR

L’anglès

sèniors

joarxa@gmail.com

Moltes persones, que fa anys que estu-
dien l’anglès, són incapaces d’entendre 
una pel·lícula en versió original anglesa. 
Llavors què passa?, Simplement que 
en qualsevol idioma, és molt diferent 
conèixer-lo bé que parlar-lo. Conèixer un 
idioma, per llegir i escriure, requereix 
estudiar la seva gramàtica. En canvi per 
parlar i entendre un idioma, per comuni-
car-se, cal dominar el llenguatge verbal. 
Aquesta és la gran diferència. Quan un 
nen petit aprèn un idioma, simplement 
entén a poc a poc el signifi cat de les 
paraules. En cap cas estudia gramàti-
ca, que ho farà més endavant, quan ja 
entengui l’idioma parlat. Aquesta nova 
forma d’aprenentatge d’un idioma, per 
poder-se comunicar, té unes regles 
elementals que cal tenir en compte.

La primera regla és que cal aprendre 
frases i no paraules individuals. És un 
mal sistema memoritzar moltes parau-
les soltes individuals, que fàcilment 
s’obliden, fora del seu contingut en una 
frase que les situen en un fet real. La 
segona regla és no estudiar gramàtica. 
Els parlants nadius aprenen la gramàti-
ca a l’escola secundària, necessària per 
a l’escriptura i quan ja dominen l’idioma 
parlat. Quan algú fa una pregunta, no 
es té temps per pensar en els temps 
gramaticals dels verbs, cal respondre 
de forma immediata. La tercera regla és 
que un idioma s’aprèn amb les orelles 
i no amb els ulls. Escoltar i escoltar 
més, és la clau per parlar un anglès 
excel·lent, és el més important. La 
quarta regla consisteix a repetir el que 
s’aprèn, una i una altra vegada i una 
altra, moltes vegades.

havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69
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castellscastells

Girona enamora i dóna dret a somiar 
amb la gamma extra 

Reconciliació. Després de tot un 
any de dubtes i caigudes, d’un any 
dubitatiu, certament desil·lusionant, 
ha estat arribar la fresca de la tardor 
i el quadre ha canviat per complet. 
Si set dies enrere a Tarragona els 
Capgrossos es van retrobar amb 
el 4 de 9, diumenge a Girona van 
estimar-se, per fi  altra vegada, amb 
el 3. L’estructura que psicològica-
ment costa més d’assimilar a la colla 
aquest any, paradoxalment, no ha-
via caigut mai però encara no havia 
pogut ballar dalt del folre. Com la 
donzella del conte ha estat acabar-se 
la son i, desperts, els blaus es veuen 
capaços de tot. I això amb Tots Sants 
a una setmana, i tres assajos, vol dir 
pensar obertament en la gamma ex-
tra de castells.

Perquè els castells són sensacions 
i a Girona, una plaça que els ena-
mora com resa la famosa sardana, 
els Capgrossos no només van signar 
una actuació que no havien fet mai, 
amb els quatre castells folrats, sinó 
que també van ensenyar una manera 
de fer-los majestuosa i segura, sen-
se angúnies. El nivell casteller no el 
marca l’historial, el dicta la plaça 
i en aquest sentit els maresmencs 
es van agradar en cada castell a la 
Plaça del Vi. I això és pura benzina. 

Van obrir amb una torre de 8 que 
fan de memòria, quasi amb el pilot 
automàtic posat, una pàgina sense 
gaire història que calia llegir per arri-
bar al nus. En segona tanda, el 4 de 
9 amb folre va mostrar una cara molt 
millorada respecte de Tarragona. Va 
ser un quatre molt capgròs, decidit 
i elegant en el ritme i en cada ni-
vell d’execució, molt calmat en les 
vibracions.

Gran 3 de 9
El gran moment arribava en tercera 
ronda, amb un 3 de 9 en el qual hi 
havia dipositats bona part dels esfor-
ços d’aquesta temporada. El 3 que 
no es va poder intentar per Santes 
ni a Lleida, el 3 que ha requerit la-
boratori, canvis i quasi un sofà de 
psicoanalista. Un 3 treballadíssim al 
local, sempre esquiu al domini men-
tal, sempre procliu al dubte. Aquest 
escenari sonarà a xinès per qualsevol 
espectador d’ahir a la Plaça del Vi 
on, des d’una concentració extre-
ma, els Capgrossos van ensenyar 
un castell senyor, sense angúnies, 
executat de forma brillant tant en la 
carregada com en la descarregada. 
L’alegria posterior, amb Bequetero 
inclòs, era indicativa d’aquesta fei-
na fosca amagada rere cada castell 
que l’èxit recompensa de la mateixa 
manera que els fracassos erosionen. 
Somriures d’orella a orella, a Giro-
na, dels Capgrossos. I queden tres 
setmanes de temporada. 

CASTELLS
NOTÍCIA CUGAT COMAS

Els blaus signen una actuació 
inèdita amb 4 de 9, el primer 3 
de 9, 2 de 8 i pilar de 7

TREBALL INTENS DE TORRE DE 9 I PILAR DE 8  

El tercer pilar de 7 del curs va tancar la tanda, amb un desenvolupament 
menys polit que a Tarragona però amb la consciència que al pilar s’hi cou 
quelcom més gros. Tret el tap psicològic, els de blau es veuen capaços 
de tot i la colla s’esvera pensant en la diada de Tots Sants, d’aquest 
diumenge a Vilafranca del Penedès. Queden deures per fer, com el 5 de 
8 i hi ha castells que es treballen, com la torre de 9 o el pilar de 8. Tots 
dos duen manilles i requereixen molta gent al local per fer-los viables. 
Avui a la nit es fa el darrer assaig al local.

www.totmataro.cat

ELS CASTELLS  Girona

Capgrossos de Mataró: 2 de 8f, 4 
de 9f, 3 de 9f, pilar de 7f.
Minyons de Terrassa: 3 de 10fm, 
i2 de 8sf, 5 de 9f, 2 de 9fm, pi-
lar de 8fm.
Marrecs de Salut: 5 de 8, 2 de 8f, 
3 de 8, 3 pilars de 5.

NÚM. 1695
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CAPGROSSOS
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  jpatuel@copc.cat

apunts psicològics

JAUME PATUEL I PUIG

PEDAPSICOGOG - PSICOTERAPEUTA

La regla d’or (6/6): L’aparell o mapa psíquic

Per comprendre el funcionament 
psíquic de la Regla d’Or, cal conèi-
xer un model o mapa de l’aparell 
psíquic humà o una cartografi a 
psíquica. Certament, no és el di-
buix del cervell, que no explica la 
dinàmica, però n’és la base. A més, 
el cervell és un bon sintonitzador. 
El mapa o model més pedagògic, 
de moment, és el que ha presentat 
Sigmund Freud, el fundador de la 
psicoanàlisi. Ell el descriu així:

Un escenari. El primer és el 
conscient. És l’escenari: la part vi-
sible. El lloc on actuen els actors 
i actrius. 

El que jo me n’adono, la segona 
part, és el preconscient. No és fà-
cil d’entreveure si no es fa un xic 
d’esforç: Qui hi ha entre les bam-
bolines, qui mou els corriols, entre 
d’altres. Cal per arribar-hi fent una 
introspecció o refl exió seriosa. 

I el tercer, l’inconscient. A l’inte-
rior de l’escenari, el subterrani 

que cal anar-hi expressament. Per 
conèixer-lo i comprendre’l cal fer-
ho amb un especialista o un pregon 
treball interior. De fet, normalment, 
un de sol, senzillament, no pot.

Uns personatges: Allò, Superego 
i Ego. 

El primer és l’allò i representa 
el món de plaer, de les pulsions i 
impulsos. Un món de motivacions 
arcaiques o antigues. 

El segon és el super-ego que 
intenta controlar i dirigir, manar. 
Aquest personatge són les normes 
culturals apreses a casa, a l’escola, 
a més de l’ambient i classe socials. 

I el tercer personatge és l’ego. 
El que ha de cercar l’equilibració 
entre el plaer i les normes. Aquest 
ego és corporal, al principi, junt 
amb les emocions. I en un moment 
donat comença a tenir la capacitat 
de raonar, refl exionar per si mateix, 
però les seves arrels són pregones 
perquè estan arrelades al cos i al 

cor, que són els dos suports del 
cap.

Com a metàfora per a compren-
dre l’escenari i els personatges 
tenim: Un cavall, unes brides i un 
genet. L’ego és el genet que mun-
ta un cavall. L’allò és el cavall que 
representa els aspectes primaris, 
pulsions, instints. El super-ego són 
les brides que representen les nor-
mes culturals i familiars. I el terra 
és la realitat. I així la feina del ge-
net (l’ego) és portar el cavall (l’Allò, 
que són les pulsions, el tempera-
ment) de forma elegant, equili-
brada, i inclús esperonant-lo, però 
fent servir les brides (super-ego) 
adequadament. Una equilibració 
constant. 

QUÈ NASSOS ÉS  
LA                     ?

SegUeix-NOS si t’agrada tot  
l’altre l’esport

CADA MeS UNA NOVA reViStA | revista.fosbury.cat1

CADA DiA NOUS CONtiNgUtS AL NOU  
fOSbUDiAry | www.fosbury.cat

2
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El Velòdrom és un dels espais es-
portius històrics de la ciutat. La 
fotografi a d’aquesta setmana, ex-
treta d’un negatiu quadrat i que 
aproximadament data de la primera 
meitat de la dècada dels anys sei-
xanta, en mostra l’entrada original. 
Tal com explica Eduard Espasa, qui 
ha cedit la foto, “aquesta porta es-
tava a l’entrada del Velòdrom, però 
fa més de deu anys que la van tras-
lladar a la baixada, a l’altra banda”. 
I és que aquesta part de l’edifi ci que 
es veu a la fotografi a “està en molt 
mal estat”. L’anada al Velòdrom era 
molt comuna entre els mataronins, 
sobretot “per anar-hi a veure les car-
reres de bicicletes, molt populars”, 
però també per assistir als “balls 

que s’organitzaven” i algunes exhi-
bicions de patinatge.  

Menys romàntic
Als voltants del Velòdrom, el parc 
contenia “un llac amb ànecs, una 
caseta amb llaminadures –on avui 
s’ubica el casal d’avis– i una gàbia 
amb un ós i un mono”. Però per 
a Espasa, “el parc és ara menys 
bonic que abans”. La diversitat 
d’atraccions que hi havia, avui ja 
desaparegudes, el convertien en un 
espai especial. “Avui ja no queda 
pràcticament res del que hi havia 
fa uns anys”, remarca Espasa, que, 
mig bromejant, també explica que 
“és menys romàntic que abans, hi 
ha pocs llocs entranyables”. 
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Gossos maten dos indigents
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de fa 15 anys

de fa 25 anys
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El Velòdrom, un històric de la ciutat
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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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per Catalunya Verds (ICV), on Manté 
havia militat, asseguren que amb la 
publicació volen que “el seu pensa-
ment i la seva veu arribin més lluny, 
a moltes més persones encara de les 
que ja ha arribat”.

“Estima i fes el que vulguis”
La plataforma Quorum Llibres és 
l’encarregada del micromecenatge 
per a l’edició i publicació d’aquesta 
obra. A través de Quorum es permet 
comprar directament un dels futurs 
volums a un preu de 18 euros. La 
recompensa és el mateix llibre que 
ja arriba als 30 exemplars venuts i 
té poc més de 30 dies per vendre’n 
235. 

Així doncs “Estima i fes el que 
vulguis” de Pep Manté es publicarà 
en funció, una vegada més, de la ge-
nerositat de totes les persones que 
vulguin col·laborar-hi i comprar-lo 
de forma anticipada. 

Una nova campanya de microme-
cenatge neix amb l’objectiu de 
publicar i editar el llibre “Estima 
i fes el que vulguis”. Aquest nou 
llibre conté escrits de Pep Manté, 
l’advocat i activista mataroní des-
aparegut fa sis anys. Molts dels 
escrits que apareixen al llibre van 
ser publicats al “Crònica de Mataró” 
des de 1989 fi ns al 1997. Perquè 
l’edició del llibre sigui efectiva però, 
caldrà aconseguir vendre més de 
200 llibres prèviament a través del 
sistema de micromecenatge Quo-
rum Llibres.

El volum està dividit en tots els 
àmbits que d’alguna manera o altra 
van marcar la vida de Pep Manté. 
De la mateixa manera, recull testi-
monis d’amics i amigues que el van 
conèixer i estimar. Des d’Iniciativa 

CULTURA
NOTÍCIA MARTA GÓMEZ

culturacultura www.totmataro.cat
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Micromecenatge per editar un 
llibre amb escrits de Pep Manté  

“Estima i fes el que vulguis” té 
un mes per aconseguir vendre 
235 llibres 

Festival de dansa de 
Halloween per la Casa 
dels Xuclis de l’AFANOC  

L’Associació de Nens amb Càncer 
(AFANOC) aterra una vegada més a 
la ciutat de Mataró en busca d’ajuda 
per a la Casa dels Xuclis. La reco-
llida de fons per l’AFANOC passa a 
ser fonamental i per això aquest diu-
menge el Foment Mataroní obre les 
seves portes. S’ha organitzat un fes-
tival de dansa infantil de Halloween 
que anirà a càrrec dels ballarins 
de la companyia mataronina AS-
RAI, sota la direcció d’Almudena 
Ferreiras. Des de l’organització de-
manen poder “omplir el Foment per 
l’AFANOC, per ‘La Casa dels Xuclis’ 
i per la companyia ASRAI que són 
un exemple de generositat i solida-
ritat de la nostra ciutat, “sempre 
disposats a col·laborar amb els més 
febles, els més necessitats on sigui i 
com sigui amb el millor que sabem 
fer: ballar!”.

Més de 70 persones pujaran 
diumenge a l’escenari. “70 cors”, 
diuen els organitzadors, que seran 
els encarregats de ballar i oferir 
l’espectacle que acabarà donant el 
cent per cent de tot el que s’hagi 
recaptat a l’AFANOC. El preu de 
l’entrada és de 3 euros tot i que s’ha 
posat a disposició la “fi la zero” per 
ajudar sense assistir-hi. 

MÚSICA
NOTÍCIA MARTA GÓMEZ

La companyia mataronina 
ASRAI serà diumenge dia 1 al 
Foment Mataroní

Pep Manté, advocat laboralista i fundador del Col·lectiu Ronda, va mo-
rir l’agost del 2009. Va ser un important activista social i polític amb 
especial protagonisme durant els darrers anys del franquisme i els de la 
transició. Membre també del moviment cooperatiu, fortament arrelat al 
barri de Rocafonda i compromès amb diferents causes, a més de militar 
a ICV-EUiA, per elecció popular va ser escollit a títol pòstum ‘Mataroní 
de l’Any 2009’ en la primera edició d’aquest certamen que organitza 
el Tot Mataró i Maresme.  
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“El nou concepte de botiga amb 
productes escollits per a la teva 
llar a un preu d’escàndol”

TAULA 
AUXILIAR
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AL CENTRE DE MATARÓ - C/ PUJOL, 9

VINE A BUSCAR LA TEVA TARGETA 
DEL CLUB CASALLAR I GAUDEIX 

DELS SEUS AVANTATGES!!!
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TEMPS
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VAPOR
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MANTA
125 x 150

19‘90

NETEJAVIDRES
VAPOR

49‘90

79’90 -25 %



Sor, màxim exponent del so galant 
a Catalunya.

La gran cita de la Setmana de la 
Música Antiga serà el 13 de nov-
embre a l’Altar del Roser de Santa 
Maria amb el recital d’Stabat Ma-
ter de Giovanni Battista Pergolesi, 
interpretat pel cor Amics de la 
Unió, guardonat als premis de la 
Unió Europea de Ràdio i Televisió. 
Aquesta obra és “una de les que 
teníem pendent”, tal com va expli-
car Vives, a banda de ser referència 
d’aquest autor.

Dos concerts per a trio
El cicle acabarà els dies 28 i 29 de 
novembre amb dos concerts a trio. 
El primer, amb el trio Ímpetus de 
Madrid, en el qual toca el mataroní 
Jordi Comellas i que interpretarà 
l’únic recull de cambra de Jean-
Philippe Rameau. I el segon, amb 
el Trio Barroc del Cafè, que ha mirat 
d’imaginar quina música sonava en 
les estones de silenci que hi havia 
en les converses entre Voltaire i Fre-
deric II Gran de Prússia al Palau de 
Sans-Souci de Postdam.

La Setmana de la Música Antiga 
va néixer el 1981 amb la voluntat 
d’oferir una sèrie de concerts que 
apropessin aquesta música a la ciu-
tadania. El certamen reivindica la 
música antiga i de qualitat. 

un dels impulsors del projecte, Joan 
Vives. Malgrat que la d’enguany és 
una programació més convencional 
sense “propostes innovadores amb 
mescles entre el que és tradicional 
i el que és modern”, Vives té clar 
que “els quatre concerts seran de 
màxima qualitat” i seguiran la línia 
del certamen de “cercar la comunió 
harmoniosa entre els instruments 
d’època, la música i els espais”.

Quatre concerts
L’edició que fa trenta-tres començarà 
en un espai barroc recuperat com és 
la capella de l’Hospital de Sant 
Jaume i Santa Magdalena, on es 
celebrarà el primer concert-con-
ferència el vuit de novembre durant 
el qual es presentaran totes les ac-
tuacions del cicle i el pianista Josep 
M. Roger oferirà un concert de clavi-
cèmbal amb composicions de Ferran 

Santa Maria i l’Hospital Sant 
Jaume acolliran els quatre 
concerts del certamen

El so galant de mitjans del segle 
XVIII i el segle XIX, serà el prota-
gonista de la XXXIII Setmana de 
la Música Antiga que se celebrarà 
entre el 8 i el 29 de novembre. La 
capella de l’Hospital de Sant Jau-
me serà l’escenari del primer dels 
quatre concerts, mentre que la resta 
es podran veure a l’Altar del Roser 
de la basílica de Santa Maria, que 
aquest any no podrà acollir cap 
concert a la Capella dels Dolors per 
les tasques de restauració que s’hi 
estan realitzant.

El rococó i el so galant vertebra-
ran aquesta Setmana de la Música 
Antiga que, com sempre, busca 
“prescindir de modes i cercar músi-
ca de qualitat”, tal com va remarcar 

MÚSICA
NOTÍCIA MIREIA BIEL
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El so galant del segle XVIII, protagonista de la 
Setmana de Música Antiga 

MARC GUANYABENS - AMIC

  El so galant, una reivindicació davant el barroc

El “so galant” va sorgir a França a principis del segle XVIII com a reac-
ció davant la complexitat de la música d’estil barroc, assolint la seva 
màxima projecció durant el tercer quart de segle. El “so galant” res-
ponia als nous gustos musicals i artístics de l’època i representava un 
retorn a la simplicitat i a la naturalitat de la música, allunyant-se del 
virtuosisme i dels excessos del barroc i apropant-se a un major classi-
cisme i sentimentalisme. 

Tot cultura Música Antiga.indd   1 26/10/15   18:27



horòscopshoròscops www.totmataro.cat/horoscop

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

Àries (21/3 al 20/4)

Potser has tingut una aventura 
sexual darrerament, quelcom 
sense aparent importància. Però 
sents que hi ha hagut un senti-
ment mutu que no saps explicar. 
Dóna-li temps a tot plegat

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Un amic et pot demanar ajuda. 
És possible que no estigui en les 
teves mans fer-ho. No sempre 
podem ajudar, tot i la nostra bona 
voluntat. Qui fa el que pot no està 
obligat a més.

Bessons (21/5 al 21/6)

Darrerament vas d’aquí cap allà i 
et trobes una mica estressat. En la 
professió hi ha canvis importants. 
Entres en un període en què la 
família pot ser necessària per 
tirar endavant.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Una persona et fa ‘tilín’ i no saps 
com passar a l’acció. L’atracció es 
fa cada cop més intensa. Arribat 
el moment deixa’t portar pel 
desig. Després ja valoraràs millor 
què sents.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Quan vols ets el millor. Sents que 
darrerament has assolit algun 
repte que pensaves que mai 
arribaria. Això t’ha proporcionat 
més estima i que entenguis millor 
altres necessitats.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Dies de molt de moviment tot pre-
parant coses per a la família i aju-
dant als qui tenen més problemes 
que tu. Els nens et proporcionaran 
molta energia. Passaràs moments 
de molta diversió.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Has de posar la primera pedra 
de l’any que ha començat per tu. 
Ara comences a gaudir d’alguns 
canvis que tu mateix has impulsat 
i que et portaran més coneixement 
de qui ets i què vols.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Dies per gaudir en parella o per 
trobar algú amb qui connectis 
especialment. Et sents carregat 
d’energia i tens moltes ganes de 
dur endavant els teus projectes. 
Somnis reveladors.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

T’estàs reafi rmant, sobretot per 
poder escombrar de la teva vida 
allò que ja no hi cap, que ja no 
funciona. Passes pàgina i et 
prepares per al cicle evolutiu que 
aviat començarà per tu.

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

Potser has patit una decepció sen-
timental. Algú que creies d’una 
manera ha resultat ser d’una altra 
i això et fa sentir malament. No hi 
perdis energia. Algú més arriba a 
la teva vida.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Et pots fi car en un embolic sen-
timental. Aclareix amb qui vols 
estar i tots hi guanyareu. Projectes 
professionals es barregen amb 
personals. De tot plegat pot sortir 
quelcom interessant.

Peixos (Del 20/2al 20/3)

Ets una persona creativa i sensi-
ble. Encara que la teva vida trans-
corri en un món fred i mecànic 
t’anirà bé aplicar el teu sisè sentit 
a la feina. Només mira de saber 
on són els límits.

Sagitari 
T’estàs reafi rmant, sobretot per 
poder escombrar de la teva vida 

Lleó 
Quan vols ets el millor. Sents que 
darrerament has assolit algun 

www.facebook.com/dhannaastro dhannaastro@hotmail.com
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l’oest. Té una estructura rectangular 
de fusta amb una lona i un cavall 
de paper maixé”, assegura en de-
claracions al Tot Mataró un dels 
participants mataronins, Carlos Dre-
chsel. Ell mateix explica que s’han 
hagut de cenyir exhaustivament a 
les bases del concurs que marcaven 
que el vehicle no havia de superar 
els 3 metres de llargada, poc més 
de 2 meres d’altura i un pes màxim 
de 80 quilos.

La carrera s’efectuarà el dissabte 
dia 31 a la muntanya de Montjuïc 
de Barcelona. Els quatre mataronins 
han acabat d’ultimar tots els detalls 
aquesta setmana. “Hem revistat que 
tot estigui a punt i hem compro-
vat que tot funcioni com hauria de 
funcionar”, explica Drechsel. “La 
carrera té un risc, però hem mirat bé 
el cotxe, sabem que hi haurà cops i 
trompades però en principi no serà 
perillosa”, conclou el mataroní. 

En Carlos, l’Albert, en Mario i en 
Jonathan són els quatre mataronins 
que aquest dissabte participaran en 
la cursa “Autos Locos” que organitza 
Redbull. Ells mateixos han assegurat 
que es van assabentar de la carrera 
per les xarxes socials i que, engres-
cats per la idea, van tirar endavant 
el projecte i esbós del vehicle. Hi 
havia 60 llocs en joc per a poder 
participar-hi, 50 havien de ser es-
collits directament per Redbull i els 
10 restants eren a votació popular. 
Els mataronins van saber abans de 
l’estiu que havien estat seleccionats 
per Redbull.

 
El vehicle Faswest wagon
El vehicle preparat per a l’ocasió 
rep el nom de Faswest wagon. “És 
la representació d’una caravana de 

CULTURA
NOTÍCIA MARTA GÓMEZ
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Quatre mataronins participen en 
els “Autos Locos” de Redbull  

Amb el vehicle “Farwest wagon” 
intentaran ser els més ràpids 
de Montjuïc 

Vanessa Linares exposa 
el seu art naïf a 
La Destil·leria  

Nova exposició a partir d’aquesta 
Castanyada a La Destil·leria. Drip-
ping, detall, collage... els contrastos 
són un tret característic de l’obra de 
Vanessa Linares, però també de la 
seva personalitat. Amb «Grups!», 
nom amb què Linares ha batejat 
la nova exposició, l’artista proposa 
refl exionar sobre la manera d’actuar 
dels individus dins d’un grup, d’una 
comunitat, d’una societat.

A «Grups», Vanessa Linares pin-
ta els seus protagonistes dins de 
boscos, paisatges emocionals que 
basculen entre el naïf i el pop-
mèdia: “Els animalons que poblen 
els meus boscos són una represen-
tació de la meva individualitat i, 
per extensió, de la condició huma-
na, els seus ulls rodons i negres, 
vius, perplexos; en alerta constant, 
a l’espera, desconfi ats o confi ats, 
intenten entendre el que passa 
al món real, fora del bosc, sabent 
que això no és sinó el ressò del que 
paral·lelament transcorre en el seu 
interior”, assegura. 

Vanessa Linares és una barceloni-
na instal·lada a Mataró que des del 
2014 treballa com a il·lustradora, 
dissenyadora i pintora a l’espai 
Coworking de Can Fugarolas. 

ART
NOTÍCIA REDACCIÓ

L’artista és dissenyadora, 
pintora i il·lustradora del planter 
de Can Fugarolas

Els “Autos locos’ de Barcelona són la representació a Catalunya d’una 
tipologia d’espectacles que Red Bull ha acabat patentant com a imat-
ge de marca. De la mateixa manera que la marca és patrocinadora 
d’esportistes i altres practicants relacionats amb el seu eslògan publici-
tari, també s’ha fet popular la variant més popular d’aquestes baixades 
d’andròmines, en les quals es tracta de desafi ar la lògica i durar el màxim 
temps i ser més ràpid en carrera, talment com si es tinguessin ales.  

tot cultura autos locos.indd   1 27/10/15   19:35



RANGE ROVER EVOQUE

NOMÉS CAL UNA MIRADA

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

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

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

www.landroverbarcelona.com

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

www.landrovervalles.com
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per incentivar-los a aplicar els co-
neixements apresos als seus països 
d’origen” i, qui sap, poder organit-
zar projectes que vinculin el treball 
social i el circ en l’entorn on viuen 
amb les seves famílies.

Eines socials 
Precisament, el rerefons social 
d’aquesta iniciativa es va fer ben 
palès al llarg del taller. “Les cares 
de felicitat eren moltes”, assegura 
Sanjaume, que veu en l’experiència 
una fórmula ideal, perquè els joves 
experimenten “la superació o el 
creixement personal i l’autoestima” 
i els ajuda a “autoconstruir-se com a 
persones fortes i madures”. 

Orígens diversos
Així és, precisament, com ho va 
viure la Maria, una noia d’Hongria 
participant en el projecte. Després 
de provar les cinc estacions, la Maria 
afi rmava que “el projecte és interes-
sant perquè encara que sobrepassis 
els vint anys, tinguis l’oportunitat de 
conèixer diverses disciplines espor-
tives”. I, a més a més, l’experiència 
ve acompanyada de xerrades sobre 
gènere, discapacitat o inclusió social 
de col·lectius minoritaris com el seu. 
Per a la Maria, “és una iniciativa du-
rant la qual pots conèixer altra gent 
que forma part de la teva comunitat” 
i, per tant, “serveix per a comparar la 
situació dels gitanos arreu d’Europa 
i per analitzar les circumstàncies 
sota les quals la nostra comunitat es 
desenvolupa pel territori”. 

relació i inclusió social. 
El projecte, fi nançat amb fons 

públics, permet “evitar l’absentisme 
escolar”, tal com explica el presi-
dent de l’ONG, Alfonso Amaya. A 
més a més, d’aquesta manera “uns 
joves d’un col·lectiu minoritari po-
den empoderar-se i desenvolupar 
eines socials”. 

Relacions entre col·lectius
El nomadisme del circ és la princi-
pal característica compartida amb 
la manera de viure de l’ètnia gita-
na i aquest va ser un dels motius 
pels quals Cronopis va organitzar 
un taller de circ especialment per 
a ells. Maria Sanjaume, una de les 
talleristes, explica com “el circ i 
l’ètnia gitana tenen una certa relació 
perquè són col·lectius itinerants” i 
és per aquest motiu que “el tast de 
circ els serveix no només per apro-
fundir en aquest vincle, sinó també 

Teles aèries, malabarismes, mata-
lassos elàstics, petites acrobàcies. 
Són algunes de les disciplines de 
circ que un grup de gitanos de vuit 
països d’arreu d’Europa va poder 
provar en un taller de circ realit-
zat per Cronopis a Can Fugarolas. 
Cinc talleristes estaven repartits per 
l’espai per oferir un tastet de circ als 
joves en una iniciativa que treballa 
per la seva inclusió social i que in-
corpora valors a través de l’esport. 

Kalizor és una ONG internacio-
nal que treballa amb col·lectius 
minoritaris. Un grup de joves gi-
tanos d’entre 18 i 25 anys d’arreu 
d’Europa s’han trobat a Catalunya 
per a compartir un projecte que 
utilitza els esports com a eina de 

CIRC
NOTÍCIA MIREIA BIEL
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Cronopis acull un taller de circ per a joves gitanos 
d’arreu d’Europa

MARC GUANYABENS - AMIC

Més de quaranta joves formen 
part d’un projecte que treballa 
amb col·lectius minoritaris

El projecte de Kali Zor forma part d’una iniciativa de la Comissió Euro-
pea, aprovada per la Generalitat de Catalunya a través del Departament 
de joventut i fi nançada amb fons públics. El projecte ha permès que 
mig centenar de joves d’arreu d’Europa facin una estada a Catalunya, 
concretament a Badalona, per a treballar conjuntament valors i as-
pectes socials mitjançant l’esport i la cultura. Provenen d’Hongria, la 
República Txeca, Albània, Polònia o Àustria, entre altres, i tenen en-
tre 18 i 25 anys. L’associació Kali Zor és la responsable del projecte, 
que té per objectiu la inclusió del col·lectiu gitano i l’experiència de 
conviure amb membres d’una mateixa comunitat que, a més a més, és 
minoritària a Europa. 

  Iniciativa europea, experiència local
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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

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  5 

 4     1 3 6  

  3    7  2  

   2  7  8  3 

 8    1 9    

   5 4      

 9  8  5     

   4 1 6  7   

  1  8   2 5 4 

sudokusudoku www.totmataro.cat

Les figues és una fruita de tar-
dor que podem trobar als nostres 
mercats en tres grans varietats: 
les varietats blanques (inclouen 
des dels colors blanquinosos als 
groguencs i verds), les blavoses i 
les negres (de color vermell fosc 
o negre).

Es tracta d’una fruita molt diges-
tiva i el contingut en fibra és una de 
les qualitats de les figues. Recordem 
que la fibra és un tipus especial de 
carbohidrat, beneficiosa per al nos-
tre organisme, ja que té la funció de 
netejar i regular el trànsit intestinal.

Els hidrats de carboni són es-
pecialment presents en la figa, en 
una proporció de 16 grams per cada 
100. Aquesta presència repercuteix 
en el valor calòric de la figa, que se 
situa en les 65 calories per cada 
100 de consumides. Els hidrats de 
carboni també aporten energia de 
bona qualitat, en forma de sucres, 
per la qual cosa el consum de figues 
seria indicat per a persones que ne-
cessiten una aportació energètica 
extra, com és el cas d’esportistes o 
persones amb feines físiques.

Els minerals són altres dels 
components presents en la figa, es-
pecialment, potassi, magnesi i, en 
menor quantitat i aprofitament, el 
calci. El potassi és un als músculs i 
també per a la transmissió i genera-
ció de l’impuls nerviós; mentre que 
el magnesi, a banda de relacionar-se 
també amb el funcionament nerviós 
i muscular, també forma part de la 
composició del sistema ossi. A més 
a més, el fet de tenir un contingut 
en potassi alt, juntament amb un de 
baix en sodi, el consum de figues re-
sulta indicat per a les persones amb 
problemes d’hipertensió arterial.

En relació amb les vitamines, 
destaca l’aportació de provitamina 
A, que es transforma en vitamina 
A, a mesura que el nostre cos la 
necessita. Aquesta vitamina d’acció 
antioxidant exerceix una acció po-
sitiva en el bon funcionament del 
sistema immunològic i és essencial 
per a la visió.

Les fi gues
GASTRONOMIA I SALUT

                            TOT GRANOLLERS-AMIC
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El president del Centre Parroquial 
d’Argentona, Josep Castanyer, va 
formalitzar dilluns la seva dimissió i 
la de la seva junta. Segons el mateix 
Castanyer, la decisió la van moti-
var les desavinences amb el rector, 
mossèn Àlex Marzo, per haver iniciat 
unes obres per fer un aparcament 
sense comptar amb el vistiplau de 
la junta de l’entitat. De fet, va ser 
el mateix president Castanyer qui va 
trucar a l’Ajuntament per assaben-
tar-se de si les obres comptaven amb 

el permís pertinent i, també, va con-
tactar amb uns advocats per escatir 
qui era el responsable d’aquell tipus 
d’actuacions segons els estatuts del 
Centre Parroquial.

L’altre detonant de la seva renún-
cia va ser, segons el propi Castanyer, 
l’amenaça que va rebre per part del 
director del grup de teatre, Quim 
Capdevila, de deixar Argentona 
sense pastorets si ell continuava 
en el càrrec.

En declaracions a Ràdio Argento-
na, Quim Capdevila ha reconegut els 
fets tot afegint que, durant els set 
mesos en què Josep Castanyer ha 
estat president del Centre no s’han 

SOCIETAT
NOTÍCIA ARGENTONA COMUNICACIÓ

Desavinences amb el mossèn 
i la secció de teatre forcen la 
renúncia de Josep Castanyer

argentonaargentona www.totmataro.cat/argentona

Dimiteix el president del Centre Parroquial i una junta 
gestora s’ocupa de l’espai

entès i que la situació havia arribat 
al límit en les darreres setmanes. 
Segons Capdevila, la seva decisió 
es va veure recolzada per les 150 
persones que participen de la secció 
de teatre. Tot plegat va desembocar 
el passat 7 d’octubre en la presenta-
ció de la renúncia de Castanyer, una 
renúncia que no s’ha fet efectiva fi ns 
a aquesta setmana. Capdevila con-
sidera que la manca de diàleg del 
president amb els socis de l’entitat 
ha estat la principal font de desavi-
nences. En aquests moments, per 
tant, el Centre Parroquial no té jun-
ta directiva i serà gestionat per una 
Junta Gestora. 

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: EVA CASALS CRISPÍN

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

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

Paraula invertida: Adreça web del banner invertit:

www.bulderplanet.com

+

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

35€ * 35€ *

ELS ANUNCIS
ECONÒMICS
VALEN

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

sortirà a la
REVISTA

I A INTERNET

e l t o t
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La loteria ‘La Petita’ del petit 
comerç arriba a Argentona 

Ja fa temps que botiguers i comer-
ços d’arreu de Catalunya busquen 
fórmules per fidelitzar els seus 
clients. Una d’aquestes iniciatives 
és La Petita, un sorteig pensat com 
a un instrument de promoció per al 
petit comerç. Argentona ja compta 
amb un comerç adherit a la inicia-
tiva, es tracta de Cal Fred.

Els comerciants adherits a La Pe-
tita reben talonaris de butlletes per 
obsequiar als seus clients. Les but-
lletes de participació, les alegries, 

es regalen als clients premiant-ne 
la fi delitat o la compra d’algun pro-
ducte que s’ha suggerit.

Mensualment es fa un sorteig i 
es reparteixen premis amb un valor 
total de 84.000 euros. Els premis 
es reparteixen entre els clients i a 
una o diverses obres socials del barri 
o localitat on toca el primer premi. 

L’APPC (Associació de Promoció 
del Petit Comerç) té també com 
a objectiu contribuir a actuacions 
benèfi ques, assistencials i/o socials. 
L’Associació destinarà, sempre que 
econòmicament i fi nancerament si-
gui possible, fi ns a 8.000 mensuals 
a obra social. 

Entre els locals de proximitat 
es reparteixen premis per 
valor de 84.000 euros 

El Bernat de Riudemeia 
i Sant Miquel del Cros 
inicien un projecte conjunt

Els dos centres educatius 
participen conjuntament en 
una iniciativa d’emprenedoria

El grup de cinquè de l’Escola Bernat 
de Riudemeia va iniciar la darrera 
setmana el projecte CUEME, Cultu-
ra Emprenedora a les Escoles, i s’ha 
presentat a l’Escola Sant Miquel 
del Cros on el portaran a terme els 
alumnes de sisè. Durant tot un curs 
es forma als alumnes i se’ls acom-
panya perquè creïn la seva pròpia 
cooperativa, facin productes i des-
prés els venguin. Amb els benefi cis 
que treuen destinen una part a una 
entitat del municipi que ells trien. 

EDUCACIÓ
NOTÍCIA REDACCIÓ

ELS ANUNCIS
ECONÒMICS
VALEN

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

sortirà a la
REVISTA

I A INTERNET

e l t o t
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DIADA DE LA RUMBA  Durant aquest 
passat dissabte es va celebrar la 
Diada de la Rumba Catalana amb di-
versos actes a Mataró, com el vermut 
“Rumbero”, que va tenir lloc a l’Espai 

Cultural el Públic, on es va celebrar 
una sessió oberta musical col·lectiva 
entorn de la rumba, i a l’EMMM van 
tenir lloc diversos tallers de rumba, 
tant de ball com de música. 

JORNADES ESPERANTO  Durant la 
setmana passada i aquesta que entra 
s’estan celebrant diversos actes al vol-
tant de la llengua Esperanto, com el 
de diumenge que es va celebrar a les 

Esmandies, un concert vermut amb 
Pau de Nut, per cloure les primeres 
jornades d’Esperanto que han tingut 
lloc aquest cap de setmana, on també 
s’han fet conferències.  

ULTIM DIA DE L’ANY   La familia Roba-
faves va sortir per darrer cop aquest 
any per celebrar les festes de Sant 
Simó que van tenir lloc aquest pas-
sat cap de setmana al mateix barri. 

ALUART

VA DE TRENS  Durant tot el cap de 
setmana la 10a fi ra ferroviària s’ha 
instal·lat a la plaça de Santa Anna 
amb tot d’activitats, tallers i mostra 
de maquetisme ferroviari.  

ALUARTALUART, 

EL PÚBLIC
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 ... Joaquim
 Torres-García

Aquest darrer cap de setmana es va 
inaugurar l’exposició Joaquín Torres-
García: The Arcadian Modern al 
MOMA (Museu d’Art Modern de Nova 
York). Del 25 d’octubre de 2015 al 
15 de febrer de 2016 es podrà veu-
re, en un dels millors museus del 

món, la major retrospectiva dedicada 
a aquest artista catalano-uruguaià.

En aquesta mostra es podrà con-
templar part de la seva producció 
artística que comprèn des de fi nals 
del segle XIX fi ns als anys 1940. 
S’inclouen dibuixos, pintures, ob-
jectes, escultures i notes originals 
de l’artista, així com publicacions 
desconegudes del mateix.

Joaquín Torres-García (1874-
1949) anà a Barcelona el 1892 
per estudiar pintura i, atret per 
la decoració mural, hi pintà uns 
frescos per al palau de la Gene-
ralitat de Catalunya. S’adhereix 
a l’estètica noucentista. Després 
romangué durant una llarga tempo-
rada a París, on fundà amb Seuphor 
la revista “Cercle et Carré”, que, 
un cop instal·lat defi nitivament a 
Montevideo, continuà amb el títol 
de “Círculo y cuadrado”. 

Practicà una fi guració en la qual 
s’endevinen arrels precolombines i 
la infl uència del cubisme i de Klee. 
A partir de 1916 predominen les 
composicions dividides amb fi gures 
geomètriques (rectangles, cercles, 
triangles), dins els quals hi ha so-
vint objectes, animals, homes, a la 
manera dels jeroglífi cs. La seva obra 
s’inscriu dins l’estil constructivista.

L’exposició -que recull més d’un 
centenar d’obres-, viatjarà a Madrid 
i Màlaga per la primavera. No està 
previst, inicialment, que arribi a 
Barcelona, tot i que seria interessant 
que així fos. 

Recordem que Joaquín Torres Gar-
cía, tot i haver nascut a Montevideo, 
era fi ll de Joaquim Torres i Fradera, 
oriünd de Mataró. El primer oli de 
Joaquín Torres García fou pintat a Ma-
taró quan tenia 17 anys, en una etapa 
en la qual visqué a Catalunya. 

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

parlem de...

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€
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18:00 1MÓN.CAT
20:00 EN JOC
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 CARRETERES
22:30 GAUDEIX LA FESTA
23:00 CAMINANT x CATALUNYA
23:30 LA SETMANA
00:00 LLIURES I IGUALS
00:15 ENDERROCK TV
00:30 L’ENTREVISTA
01:00 RESUM SETMANAL
02:00 L’ENTREVISTA

07:00 NOTÍCIES EN XARXA
09:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 RESUM SETMANAL
11:00 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
00:00 INFORM. 24H. MARESME
00:30 CARNET ESPORTIU
01:00 NOTÍCIES EN XARXA
01:30 ESPORTS EN XARXA

07:00 DOSOS AMUNT
07:30 CAMINANT x CATALUNYA
08:00 CARRETERES
08:30 L’ENTREVISTA
09:00 RESUM SETMANAL
10:00 INFORM. 24H. MARESME
10:30 CARRETERES
11:00 LA BARCA DE L’ANDREU
11:30 RESUM SETMANAL
12:30 CREURE AVUI
13:00 ADOLESCENTS.CAT
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 RESUM SETMANAL
15:00 LA FÀBRICA
16:30 INFORM. 24H. MARESME
17:00 CARRETERES
17:30 L’ENTREVISTA
18:00 1MÓN.CAT
20:00 EN JOC
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 PANTALLA OBERTA
23:00 TELÓ DE FONS
23:30 L’ENTREVISTA
00:00 SET DIES
01:00 RESUM SETMANAL
02:00 GAUDEIX LA FESTA

07:00 DE TEE A GRENN
07:30 L’ENTREVISTA
08:00 CREURE AVUI
08:30 GAUDEIX LA FESTA
09:00 CAMINANT x CATALUNYA
09:30 L’ENTREVISTA
10:00 RELIGIONS
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA DE MONTSERRAT
12:30 FUTBOL EN JOC
14:30 WATERPOLO
CN Quadis Mataró – CN Sant Andreu
15:30 PANTALLA OBERTA
16:30 LA FÀBRICA

12:00 INFORM. 24H. MARESME
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
00:00 INFORM. 24H. MARESME
00:30 CARNET ESPORTIU
01:00 NOTÍCIES EN XARXA
01:30 ESPORTS EN XARXA

07:00 NOTÍCIES EN XARXA
09:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 INFORM. 24H. MARESME
10:30 CARNET ESPORTIU
11:00 PANTALLA OBERTA
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARRETERES
13:00 CARNET ESPORTIU
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 AL DIA
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 PANTALLA OBERTA
16:00 CARNET ESPORTIU
16:30 INFORM. 24H. MARESME
17:00 ADOLESCENTS. CAT
17:30 LA SETMANA

18:00 CARRETERES
18:15 ESTUDI 3
18:30 112 EMERGÈNCIES
19:00 NOTÍCIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 CARRETERES
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 CAMINANT x CATALUNYA
21:30 112 EMERGÈNCIES
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 LA FÀBRICA
00:00 INFORM. 24H. MARESME
00:30 L’ENTREVISTA
01:00 NOTÍCIES EN XARXA
01:30 ESPORTS EN XARXA

07:00 NOTÍCIES EN XARXA
09:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 INFORM. 24H. MARESME
10:30 LA FÀBRICA
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 DOSOS AMUNT
13:00 CAMINANT x CATALUNYA
13:30 INFORM. 24H. MARESME
14:00 AL DIA
14:30 DE TEE A GRENN
15:00 LA FÀBRICA
16:30 INFORM. 24H. MARESME
17:00 AVENTURA’T
17:30 GAUDEIX LA FESTA
18:00 LA BARCA DE L’ANDREU
18:30 CREURE AVUI
19:00 NOTÍCIES EN XARXA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 AVENTURA’T
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 LA SETMANA
21:30 DE TEE A GRENN
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 SET DIES
23:30 TELÓ DE FONS
00:00 INFORM. 24H. MARESME
00:30 TEMPORADA ALTA
01:00 NOTÍCIES EN XARXA

NÚM. 1695
DEL 31 D’OCTUBRE AL 6 DE NOVEMBRE DE 2015

dissabte

diumenge

dilluns

dijous

divendres

Pr
og

ra
m

ac
ió

 fa
ci

lit
ad

a 
pe

r m
1t

v

07:00 NOTÍCIES EN XARXA
09:00 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
00:00 INFORM. 24H. MARESME
00:30 CARNET ESPORTIU
01:00 NOTÍCIES EN XARXA
01:30 ESPORTS EN XARXA

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

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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92.000€

T

Ref. 2193: Z. PZA. GRANOLLERS: 

Planta baja para actualizar a su 

gusto, actualmente 3 hab., amplio 

salón comedor, cocina indep. con 

galería 1 baño completo. Amplitud 

estancias, 85m2, 1  de las mejores 

zonas de Mataró.

107.000€

Ref. 2194: ZONA EL SORRALL: Planta 

baja toda reformada con acabados 

de calidad, cocina independiente con 

galería anexa, 2 habitaciones, baño 

completo con ducha. Vistas des-

pejadas al parque, exterior y zona 

muy tranquila.

T

147.000€

Ref. 2185: ZONA CIRERA: Fabuloso 

piso totalmente reformado, 100m2, 

piso totalmente reformado, 100m2, 

piso totalmente reformado

3 hab. (2 dobl), cocina o�  ce indep., 

1 baño completo, suelos de gres, 

ventana aluminio, calefacción. Vistas 

despejadas a ciudad y montaña. 

Comunidad reducida y zona muy 

tranquila.

T

149.000€

Ref. 2192: ZONA PERAMAS: Planta 

baja reformada y amueblada, con 

instalaciones nuevas. 2 habitacio-

nes (antes 3), 1 baño completo, cocina 

o�  ce independiente con salida a patio 

de 20m2, suelos de gres, ventanas de 

aluminio. No le falta ni un detalle.

T

Ref. 2179: ZONA VIA EUROPA: Casa 

para reformar a su gusto y con mu-

chas posibilidades, actualmente cons-

chas posibilidades, actualmente cons-

chas posibilidades

ta de planta baja y primer piso, con 

3 habitaciones y terraza superior de 

65m2. Totalmente exterior y hacien-

do esquina.

128.000€

T

Ref. 2180: ZONA CERDANYOLA: Piso 

1/2 altura en edifi cio con ascensor, 

reformado por completo, suelos de 

reformado por completo, suelos de 

reformado por completo

mármol, calefacción y aire acondicio-

nado. 3 hab. (2 dobles), cocina indep. 

con galería, salón comedor con balcón. 

Parking opcional y zona comunitaria.

131.000€

T

188.000€

Ref. 2191: ZONA VISTA ALEGRE: Casa 

de 140m2 distribuidos en 2 plantas

con 5 habitaciones (3 dobles), gran co-

cina o�  ce independiente, despensa, 

2 baños, terraza superior con vistas 

al mar y trastero, sin comunidad y 

sin vecinos. Zona muy tranquila.
sin vecinos. Zona muy tranquila.

T

Ref. 2188: ZONA VIA EUROPA: Fabuloso 

piso de 3 hab. (2 dobles y 1 de ellas 

suitte), amplio salón comedor con salida 

a balcón, cocina o�  ce independiente , 

1 baño completo y 1 aseo con ducha, 

suelos de gres, puertas de sapelly, cale-

facción. 2 plazas de parking incluidas.
2 plazas de parking incluidas.

187.000€

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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La fi nalització de les obres de l’hotel  
que ha d’anar a la riera d’Arenys de 
Mar s’han endarrerit. La lentitud de 
les feines de construcció de l’hotel 
ha provocat que l’Ajuntament posi 
una nova data, a principis del 2016. 

Mentrestant, des de la regidoria 
de Promoció Econòmica ja s’han 
començat a rebre els primers currí-
culums per a aquells interessats a 
treballar-hi. I és que els promotors 
de l’hotel busquen gent per treba-
llar-hi i que estigui especialitzada en 
diferents àmbits. D’aquesta manera, 
no només necessiten administratius 
i personal de neteja, sinó també 
recepcionistes i gent per treballar 
a la cuina. La tècnica de Promo-
ció Econòmica, Elena García, ha 
explicat que ja han començat a 
rebre currículums de persones que 
volen optar a tenir un lloc de tre-
ball a l’hotel. De fet, els promotors 
s’acosten cada 15 dies a la regidoria 
per veure les propostes que estan 
arribant. La selecció començarà 
més endavant.

Hotel de 4 estrelles
L’hotel serà de 4 estrelles, tindrà 
4 plantes i 16 habitacions, entre 
aquestes una suite Júnior, i la de-
coració de les habitacions la faran 
des de l’entitat AFA Arenys. El futur 
hotel s’ubicarà a la banda de riera 
de la plaça de l’Església. 

ARENYS DE MAR
URBANISME REDACCIÓ

Endarrerida la data per 
tenir enllestit l’hotel 
ubicat a la riera

L’edifi ci de 4 plantes i 16 
habitacions podria estar 
enllestit a principis del 2016

El Consell Comarcal fa el primer 
atorgament de beques de menjador

El Consell Comarcal del Maresme 
ha fet el primer atorgament dels 
ajuts individuals de menjador per a 
necessitats socioeconòmiques i geo-
gràfi ques als alumnes dels centres 
escolars de la comarca. En aquest 
primer atorgament s’han concedit 
beques a 3.686 escolars. El llistat 
s’ha enviat als ajuntaments perquè 
aquests ho comuniquin a les famí-

MARESME
EDUCACIÓ REDACCIÓ

El CCM garanteix que tots els 
nens i nenes que compleixen 
els requisits tindran beca

lies benefi ciàries. El total d’ajuts 
concedits en aquesta primera fase 
puja a 1.982.324, 54� (42.617 eu-
ros més que el curs passat).

El Consell Comarcal ha re-
but 7.375 sol·licituds d’ajuts de 
menjador (160 més que el curs 
passat). Una vegada revisats tots 
els expedients, s’han denegat 1.450 
sol·licituds perquè incomplien els 
requisits demanats a les Bases de la 
Convocatòria. En els pròxims mesos 
es realitzaran nous atorgaments de 
les beques que resten.  

Tret de sortida a les Jornades del Bolet 

Els bolets desperten passió a la co-
marca. El Maresme és un territori 
fi del a aquesta cita gastronòmica i 
cada any un centenar d’establiments 
(restaurants, carnisseries, xarcute-
ries i, fi ns i tot, forns i pastisseries) 
ofereixen les seves especialitats 
gastronòmiques boletaires.  A banda 
d’aquesta oferta, diversos munici-

MARESME
GASTRONOMIA REDACCIÓ

pis de la comarca organitzen fi res, 
mostres, xerrades i altres esdeve-
niments estretament vinculades a 
la cultura del bolet. Cal recordar 
que al Maresme hi ha catalogades 
més de 700 espècies. Les Jorna-
des gastronòmiques de la cuina del 
bolet es perllongaran fi ns al 30 de 
novembre. 
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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€

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: 138.000€

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€

GL14113 Z. CERDANYOLA: Primer 
piso listo para entrar a vivir. Gran balcón 
a la calle, cocina y baño a estrenar, 3 ha-
bitaciones y salón comedor. Suelos gres 
y ventanas aluminio. (C.E. =T) PRECIO: 
69.900€

GL14106 Z. MOLINOS: Espectacular 
piso totalmente reformado. Salón amplio, 
cocina equipada, galería, balcón a la 
calle, baño con ducha y 3 habitaciones 
(2 dobles). Acabados de calidad. (C.E. =T) 
PRECIO: 99.900€

GL14105 Z. CENTRO: A un paso Pl. 
Cuba. Edifi cio gran presencia, ascensor. 
85m² aprox., gran salón, balcón, cocina 
+ galería, 3 habit. dob, baño y aseo. 
(C.E. =T) PRECIO: 142.000€

GL14114 Z. RONDAS: Piso tipo ático 
dúplex en fi nca seminueva. Gran salón 
cocina americ., 1 habit. + gran estudio sup. 
20 m², dos baños, balcón y terraza de 25 
m². Acab. calidad. Parking y trastero inclui-
dos.  (C.E. =T) PRECIO: 179.000€
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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

GL14116 Z VIA EUROPA-PARC 
CENTRAL: En exclusiva para nuestros 

clientes. Impresionante ático de 80 m² 

de superfi cie, terraza de 32 m² a nivel

del salón y de la cocina, dos baños com-

pletos, 3 habitaciones, terraza superior 

de 65 m². Parking y trastero incluido. 

Piso único en la zona. (C.E. = T)

PRECIO: 262.000€

EXCLUSIVA

GL14109 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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El comerç de proximitat de Mataró 
és viu i variat i aglutina comerciants 
de tots els sectors i àmbits. També 
artesans, que han acabat obrint 
una botiga pròpia com una conse-
qüència evident del negoci. Jordi 
Novo és, precisament, un artesà de 
la decoració, propietari de Novo, 
Cortines i Tapisseria Mataró i qui 
s’encarregarà de la presidència de 
la Unió de Botiguers.

La botiga de tapisseria del ca-
rrer Sant Benet és també un taller 
de muntatges a mida de cortines i 
tapisseria. Van començar com a arte-
sans de la decoració, amb un taller i 
molts encàrrecs, i això els va obligar 
a obrir, fi nalment, un negoci, “com 
a extensió del mateix ofi ci”. Novo 
assegura que “l’ampli ventall de 
coses que pots crear en el món de 
la decoració i les possibilitats que 
et dóna el comerç són enormes”.

Fa sis anys que Novo va arribar a 
la junta de la Unió de Botiguers “per-
què teníem unes certes iniciatives i 
inquietuds”, després d’incorporar-se 
a l’associació amb la creació de Sant 

Benet comerç. Ara, assumir la presi-
dència és “un repte important”, tal 
com explica Novo, que busca “una 
línia continuista de la junta anterior 
que es farà amb una presidència 
grupal de quatre persones”.

“La feina fantàstica de la junta 
anterior” permetrà a la nova direcció 
“seguir amb els projectes engegats”. 
Per Novo, el més important és “am-
pliar la UBM i les seves accions” i, 
en aquest sentit, “hem d’aconseguir 
que els mateixos socis siguin més 
participatius i es puguin engegar 
totes les activitats que puguem per 
atraure, un important client poten-
cial d’arreu de la comarca”. A més 
a més, segons Novo, “ha de ser una 
agència de serveis per al soci que 
ens ajudi a fer-ne créixer el nombre”.

La clau, però, és “intentar fer ac-
tivitats sufi cients per poder atraure 
aquest client potencial que existeix 
i que ens podria donar una bona em-
penta” i evitar que una gran massa 
de públic “es desviï cap a Barcelona 
o altres zones comercials com Ma-
taró Parc”. 
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Defi neix-te
Sincer

Un llibre
‘A peu per Castella’  de 
Josep Maria Espinàs

Una pel·lícula 
‘Leyendas de pasión’ de E.Zwick

Un viatge
Florència

artesans i botiguers
Jordi Novo, 

FUTUR PRESIDENT DE LA UBM

Més comerç

Novo considera que “el comerç 
mataroní té un bon estat de sa-
lut”, però aposta perquè creixi
 
El comerç de Mataró ha estat un 
sector històricament potent, tan-
mateix la crisi l’ha tocat de molt a 
prop. Tot i així, el futur president 
de la UBM es mostra optimista i 
veu el comerç mataroní “amb un 
bon estat de salut”. Per a Novo, hi 
ha dues fi tes importants a asso-
lir. D’una banda, “crec que caldria 
millorar la qualitat del comerç”, 
segons Novo. I de l’altra, faria falta 
“augmentar la quantitat de comer-
ciants”, amb l’objectiu d’atraure 
més públic i poder oferir un ventall 
més ampli de comerços. Tot plegat 
amb l’objectiu de construir un co-
merç fort i unit que treballi per a la 
promoció dels espais comercials i 
l’augment de públic. 

Un referent
El pare Casaldàliga o Rafa Nadal

Un somni
Unir el comerç de Mataró
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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 incluídas, 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.2412 ZONA PARQUE 
CENTRAL. Piso y 2 pla-
zas de parking incl, 3 hab. 
2 dobles, cocina offi ce, 
suelos de gres, los ext. de 
aluminio, 2 baños compl. 
ducha, calefacción y as-
censor.

189.000€189.000€
C.E. en trámite

suelos de gres, los ext. de 
aluminio, 2 baños compl. 
ducha, calefacción y as-
censor.

T. 937 965 148

REF. 3164 RDA. CERVAN-
TES. PISO ECONÓMICO. 
Totalmente reformado 
para entrar  y vivir, tie-
ne 3 hab., baño com-
pleto con ducha, suelos 
de parquet, cocina con 
galería anexa, balcón 
exterior.

66.000€66.000€
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. 

80.000€80.000€
C.E. en trámite

COMPRAMOS TU PISO • SOLUCIONAMOS EMBARGOS
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pleto con ducha, suelos 
de parquet, cocina con 
galería anexa, balcón 
exterior.

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. 4390 CERDANYOLA-
SORRALL. Piso grandes 
dimensiones bien con-
serv. 2 patios de 12m2 
1 habilitado como salón 
verano, 4 hab., baño con 
ducha, calefacción, co-
cina independiente, bal-
cón exterior tipo terraza. 
OPORTUNIDAD.

148.000€148.000€
C.E. en trámite

226.000€

PISO ALTO CON ASCENSOR MUY LUMINOSO. Pk y  trastero 
incluido, 2 hab., baño completo, cocina de haya y galería 
anexa. a.a con bomba de calor, suelos de gres.

C.E. en trámite

139.900€REF. 7054 - ZONA LA LLANTIA 226.000€REF. 6174 - ZONA SANT OLEGUER
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T2.50094 - Mataró-Vista Alegre. Casa aparellada 
de 270 m², 3 habs. dobl, 2 banys, 1 aseo, cuina off 
terres gres, calefaccio, tanc.alumini, balco, galeria. 
Estudi 30m², tssa 20m², vistes mar i muntanya. 2 
Trasters i parquing.! Molt lluminosa!!     313.000€

T1.50776 - Mataró - Centre. PIS de 85m², 4 
habitacions (2 dobles), 1 bany, cuina offi ce, saló 
menjador ampli, balcó, aa/cc, MOLT LLUMINÓS 
AMB BONES VISTES !!!                               117.300€ 

T1.50776 - Mataró - Centre. PIS de 85m², 4 

T1.50745 - Mataró - Centre. Pis 80m², 3 habit., 1 
bany complet + 1 servei, cuina offi ce, saló menja-
dor, balcó, aa/cc, galeria, tancaments d’alumini, 
ascensor, semimoblat per entrar a viure al costat 
de la Plaça de les Tereses !!                      142.260€ 

T1.50745 - Mataró - Centre. Pis 80m², 3 habit., 1 

T2.50068 - Mataró. Centre.  Casa de cos per 
enderrocar o per fer possible reforma. Amb una 
façana de 5,25 m x 25 mts, i una superfi cie del 
solar de 131m², edifi cabilitat de pb+2pp+psc 
¡¡Mes centric impossible!!!                     199.000€

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

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

Vendes

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

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

  

T1.50102 - Mataró. Centre. Àtic duplex de 
110 m² de superfi cie, disposa de 3 habitacions, 
2 banys complets, gran cuina tipus offi ce amb 
sortida a galeria, té 2 terrasses de 35 m² i amb 
traster ¡¡Ocasió!!!                                210.000€

OPORTUNITAT
DE LA SETMANA

T1.50100 - Mataró. Centre. Pis de 80m² de 
superfi cie, disposa de 3 habitacions, un Bany 
complet, cuina offi ce amb sortida a galeria, 
balcons, aa/cc, els terres de gres amb traster 
¡¡Amb vistes!!                                     160.000€

T2.50102 - Mataró-Vista Alegre.CASA 360m², 
cuina office 30m², 2 habit. dobl+ ESTUDI 45m², 2 
banys complets , 1 aseo, armaris a mida, terres mar-
bre, celler amb llar de foc, alarma, garatge 4 cotxes, 
terrasses, pati de 40 m² !!                                340.000€

T1.50743 - Mataró-Centre. Excel.lent pis d’origen 
a la Riera, 80m², 4 habit., 1 bany complet + 1 servei, 
cuina office, saló menj. balcó, galeria, aire acondic., te-
rrassa 15m². Magnífica oportunitat!!       136.000€

T1.50743 - Mataró-Centre. Excel.lent pis d’origen 
a la Riera, 80m², 4 habit., 1 bany complet + 1 servei, 

T1.50032 - Mataró. Centre. 1er pis duplex sense 
veins, 175 m², 3 hab. Salo-menja. 40 m² llar de 
foc, cuina offi ce, bany complert amb dutxa, carp 
ext. alumini, aa/cc, galeria de 15 m², pati 15 m². 
Terrassa de 30 m² . Assolellat!!!          208.000€

T2.50068 - Mataró. Centre.  Casa de cos per 
enderrocar o per fer possible reforma. Amb una 
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T1.08107 - Sant Andreu  Llavaneres. Espectacular 
piso de obra nueva de 86,15 m2 constr. + tza de 54,25 
m2, 3 habit., 2 baños. Zona comunitaria con piscina. 
Acab. 1º calidad. 2 minutos playa y estación. Impresio-
nantes vistas al mar y al puerto.                 1.200€/mes

T1.10183 - Sant Andreu de Llavaneres Piso refor- 
mado de 90m², 3 habitaciones dobles, 2 baños com-
pletos + 1 de servicio, cocina, salón comedor con sali-
da a balcón, galería, calefacción, carp. aluminio, muy 
luminoso para entrar a vivir !!                      690€/mes

Lloguers

Un equip de professionals al seu servei

Truqui’ns: 93 757 83 83
T1.08709 Arenys de Mar. Pisos de 1 y 2 habita-
ciones, tiene un baño, cocina americana, con ca-
lefacción y A/a, amueblados y con parking - todos 
los gastos incluidos !!!!!                        450€/Mes

T150553 Arenys de Mar. Piso de 60m² de superfi -
cie, dispone de 2 habitaciones, 1 baño completo, 
salón comedor con cocina americana, tiene bal-
cón, climatización frío y calor, los cerramientos 
de aluminio, ascensor, parking opcional, buena 
distribución y muy soleado !!!                 500€/Mes

T1.09811 Mataró. El Rengle. Z. Tecnocampus. 
Apartamentos de 40m² de superfi cie, constan de 
1 hab doble, un baño, una pequeña cocina - to-
dos amueblado y equipados - parking y trastero 
y y piscina - fabulosas vistas - son ideales parta 
cortas estancias - estudiantes, ejecutivos y adap-
tados para mayores !!!                            520€/Mes

T1.01765 Mataró. Centre. Primer piso sin ascen-
sor de 60m² de superfi cie,  tiene 2 habitaciones, 1 
baño completo, la cocina, salón comedor con ven-
tana, tiene calefacción eléctrica, carpintería de 
aluminio, es un piso económico!!          550€/Mes

T1.08102 Mataró. Centre. Segundo piso sin as-
censor de 60m² de superfi cie, dispone de 2 habi-
taciones, 1 baño completo, cocina, salón comedor 
con balcón, aa / cc, carpintería aluminio, es una 
fi nca de pocos vecinos !!!!                     575€/Mes

T1.10187 Mataró. Cirera. Piso disponible a partir 
de Enero de 50m², dispone de 2 habitaciones, 1 
baño completo, cocina americana, salón comedor 
con salida a balcón, calefacción, suelos de par-
quet, carpintería de aluminio, ascensor, parking, 
zona comunitaria con barbacoa!!!        600€/Mes 

T1.09921 Mataró. Centre. Magnífi co piso total-
mente reformado de 90m², dispone de 3 habita-
ciones, 1 baño, cocina offi ce, aa / cc cierres de 
aluminio, suelos de parquet, balcón, galería, muy 
luminoso!!!                                                      650€/Mes 

T1.10193 Arenys de Mar. Pis de 75m², 2 habit., 
1 bany complet, cuina americana, terres de par-
quet, tancaments d’alumini, ascensor, pàrquing, 
espectaculars vistes a mar !!!                 650€/Mes

T1.07408 Sant Andreu de Llavaneres. Piso de 
80m², dispone de 3 habitaciones, 1 baño com-
pleto + 1 de servicio, cocina, salón comedor con 
chimenea, balcón calefacción, parking opcional, 
trastero, todo amueblado zona comunitaria con 
piscina !! Muy soleado !!!!                         700€/Mes

T1.09814 Mataró. Via Europa. Piso de 75m², dis-
pone de 3 habitaciones (1 es tipo suite), 2 baños, 
cocina offi ce, salón comedor con salida balcón, 
suelos parquet, cerramientos de aluminio, plaza 
de parking, trastero, todo amueblado ¡¡Zona co-
munitaria con piscina !!!                           700€/Mes

T1.10204 Mataró. Centre. 3er. piso reformado de 
75m², 2 habitaciones, 1 baño completo, cocina 
offi ce, salón comedor con blacón, galería, suelos 
de parquet, suelos de parquet, sin ascensor, total-
mente amueblado y muy luminoso !!   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!!                                               800€/Mes

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

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

T2.02719 Mataró. Rocablanca. Masia 1.080 M², 
6 habs., 2 Baños, precioso jardin de 800 m². Se-
mireformada. Ideal turismo rural!!    1.800€/Mes

T2.00400 Sant Andreu de Llavaneres. Especta-
cular torre a 4 vientos de 150 m² superfi cie, tiene 
4 habs. 3 Baños, cocina offi ce. 1200 M² de terre-
no, jardin, piscina y parquing!!!          1.800€/Mes

T1.50100 - Mataró. Centre. Pis de 80m² de 
superfi cie, disposa de 3 habitacions, un Bany 
complet, cuina offi ce amb sortida a galeria, 
balcons, aa/cc, els terres de gres amb traster 
¡¡Amb vistes!!                                     160.000€

T2.50102 - Mataró-Vista Alegre.CASA 360m², 
cuina office 30m², 2 habit. dobl+ ESTUDI 45m², 2 
banys complets , 1 aseo, armaris a mida, terres mar-
bre, celler amb llar de foc, alarma, garatge 4 cotxes, 
terrasses, pati de 40 m² !!                                340.000€

T1.50743 - Mataró-Centre. Excel.lent pis d’origen 
a la Riera, 80m², 4 habit., 1 bany complet + 1 servei, 
cuina office, saló menj. balcó, galeria, aire acondic., te-
rrassa 15m². Magnífica oportunitat!!       136.000€

Excel.lent pis d’origen 

T1.50032 - Mataró. Centre. 1er pis duplex sense 
veins, 175 m², 3 hab. Salo-menja. 40 m² llar de 
foc, cuina offi ce, bany complert amb dutxa, carp 
ext. alumini, aa/cc, galeria de 15 m², pati 15 m². 
Terrassa de 30 m² . Assolellat!!!          208.000€

T1.10102 - Caldes d’Estrac.Centre. Piso de 
100m²de superfi cie, sin amueblar, dispone de 
4 habitaciones (2 son dobles) 2 baños, cocina 
offi ce, calefacción, cierres de madera, lavadero, 2 
terrazas de 15m²,muy soleado!!!        680€/mes

T1.10102 - Caldes d’Estrac.Centre. Piso de 
100m²de superfi cie, sin amueblar, dispone de 

T1.01461 Òrrius. Piso de 90m² de superfi cie, 
consta de 3 habitaciones, 1, baño, 1 aseo, coci-
na offi ce. PISO PARA ENTAR A VIVIR!!! ES MUY 
SOLEADO!!!!                                               500€/Mes

T1.01638 Mataró. Centro. Duplex de 90m² de 
superfi cie, tiene 3 habitaciones, 2 baños, balcón 
y galería, 2 terrazas muy buena situación cerca 
playa frente escuela !!!                               690€/Mes

T1.10201 Mataró. Rocafonda. Piso semi-nuevo de 
60m², 2 habit., 2 baños, cocina americana, gale-
ría, calefacción eléctrica, carp. aluminio, ascensor,  
parking opcional, muy soleado!!               500€/Mes
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Judicials

MATARÓ - Pla d’en Boet R 15955

Pis de 4 habs compl. reformat, ascensor, 
balcó i cuina tancada.  C.E. T
150.000 €

MATARÓ - Rocafonda R 14342

Pis de 3 hab., reformat, saló, balcó, 
exterior i assolellat. Ocasió. C.E. T 

54.000 €

MATARÓ - Via Europa R 16106

Pis de 3 habitacions, saló amb balcó, 2 
banys, ascensor i amb vistes. C.E. T 

159.000 €

MATARÓ - Camí Serra R 15732

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

MATARÓ - Cerdanyola Nord R 16058

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

MATARÓ - Z. marítima R 15849

Àtic espectacular, saló, terrasseta, 3 
habit., pk i traster inclosos. C.E. T
256.470 €

MATARÓ - Centre

Magnífi c pis, 4 habit, 2 banys, gran cui-
na i assolellat menjador, balcó. C.E. T

R 16126

Tenim els lloguers més econòmics de Mataró

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

MATARÓ - Via Europa

Pis de 85m2, 3 habitacions, 2 banys 
i pàrquing per a cotxe i moto. C.E. T
188.900 €

R 15998

E
C

O
N

Ò
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SMATARÓ - Pl. Granollers R 15806

Àtic de 260m2 amb 6 habs + despatx, 
2 terrasses, parking inclòs. C.E. T
410.000 €

MATARÓ - Havana R 12798

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

79.000 €

MATARÓ - Molins R 15323

Pis exterior i lluminós, 3 habs (abans 4) 
i cuina independent reformada. C.E. T
95.000 €

MATARÓ - 1ª línea mar R 15937

Pis de 2 habs (abans 3), bany reformat, 
cuina indep., assolellat saló. C.E. T
120.000 €

198.000 €
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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 40732MATARÓ - Z. Via Europa

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

MATARÓ - Cerdanyola R 14689

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

MATARÓ - Cirera R 11023

50.000 €

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

MATARÓ - Cerdanyola R 15585

58.000 €

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

MATARÓ - Cirera R 12701

59.000 €

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

MATARÓ - Centre R 14756

69.000 €

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

MATARÓ - Rocafonda R 15256

70.000 €

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

Pis de 85m2, 3 habitacions, 2 banys  
i pàrquing per a cotxe i moto. 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

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

MÀXIMES GARANTIES

Casa adossada de recent construcció amb increïbles vistes, 3 habs + es-
tudi de 25m2. Jardí 60m2. Gran ocasió per trasllat.  C.E. T

OCASIÓ! 370.000€
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