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Qui té la culpa de la crisi 
del Consorci Sanitari?

L’ENQUESTA

LA PREGUNTA

Vota l’enquesta a 

davant de totdavant

Si als principatins els demanéssim derivats del verb rompre, 
és probable que els costés de trobar-ne, perquè per a molts 
és completament desconegut (o fi ns considerat barbarisme 
i tot). En canvi, als illencs (i als elxans) els resultaria més 
senzill, perquè sí que forma part de la seva llengua oral. Ara, 
probablement a qui no li costaria gens seria al lector habi-
tual d’aquesta secció, que sens dubte recordarà la que vam 
dedicar a l’expressió ‘full de ruta’ on s’explicava que ruta és 
justament derivat de rompre a través del francès route: rupta 
(via), ‘camí romput, fressat’.

    Tal com s’observa en aquest exemple, els fi lls del verb 
esmentat es caracteritzen per la disfressa, ja que la majoria 
dels camins evolutius que han seguit els fa força irreconeixi-
bles. Així, són derivats de rompre mots tan comuns com 
derrota, rutina, abrupte, erupció i… corrupció. Sí, un dels 
grans hits de la política del segle XXI també porta la trenca-
dissa en la seva gènesi, per bé que amb els segles hem perdut 
consciència de si es tracta d’un trencament col·lectiu (co-
rumpere, la qual cosa reforça la idea que no hi ha corrupció 
sense col·laboració) o d’un de més líric (i fantasiós) cor-
rompre, que indicaria la devastació moral inherent a aquesta 
perversió social. Fixeu-vos, tanmateix, que els infi nitius sí

FIRMA
OPINIÓ RODA EL MÓN I TORNA AL MOT - AMIC

Creus que pagues massa 
impostos locals?

PAU VIDAL

Ruptura
www.totmataro.cat
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SINISTRALITAT 
LABORAL

JORDI GONZÀLEZ,
CAP DE COLLA CAPGROSSOS 

que conserven la forma materna: corrompre, irrompre, inte-
rrompre… (encara que al principi, quan hem fet l’exercici 
de buscar derivats, no ens hagin vingut al cap).

    Perquè faig notar aquest últim detall? Perquè 
l’infi nitiu del qual prové ruptura no incorpora cap prefi x, 
com els esmentats, sinó que és exactament la forma pura 
del verb. Ruptura seria, mirat així, una mena de signifi cat 
bàsic, el trencament en estat pur, sense afegitons que el 
modelin. De fet, és un dels termes més transparents que 
conformen el lèxic sobiranista, on abunden els termes 
matisats amb afi xos: desconnexió, desobediència… No fa 
gaire un periodista em va fer notar que, igual que al seu 
moment amb el terme independència, el president Mas no 
pronuncia aquest mot en veu alta, perfectament conscient 
que part dels seus votants el consideren massa fort. El 
triomf de l’eufemisme: desconnexió és a ruptura allò que 
confl icte és a guerra. Fa tres segles que el poble català és 
educat en la mentalitat del perdedor, i aquestes coses no 
es canvien així com així. Mentre anem adquirint conscièn-
cia, però, és bo de saber que el diccionari fa temps que 
té preparat el nom de qui duu a terme l’acció de rompre, 
que és el ruptor. Ja veieu si és inofensiu.

62,5%  La Generalitat.

25%  La direcció del centre.

12,5%  La mala gestió.

  MATARÓ VA ACOLLIR EL PASSAT CAP DE SETMANA EL CONGRÉS CATALÀ 
D’ESPERANTO DEL QUE AQUÍ VEIEM LA BIBLIOTECA DISPONIBLE DE LLIBRES 
ESCRITS EN AQUESTA LLENGUA.

CASTIGAT  El Maresme veu com aquest 
índex segueix en augment ostentant 
un lideratge dolorós en comparació 
amb altres comarques catalanes. 

APLAUDIT  Després d’un any molt 
irregular, la colla aconsegueix a 
Vilafranca la seva segona millor diada 
amb el primer pilar de 8 carregat. 

A. ALUART
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Mataró i  Argentona 
sempre han estat dos 
municipis amb una es-
treta relació. El tramvia 
els va unir durant molt 
temps i la fotografia 
d’aquesta setmana, ce-
dida per P.G, és una 
mostra de la transició 
del servei del tramvia al 
dels autobusos actual. 
Datada de principis de la 
dècada de 1950, la foto-
grafi a mostra dos homes, 
a l’esquerra el conductor 
d’autobús i marit de P.G, 
mentre que al seu cos-
tat s’hi troba el revisor. 
“Tots dos treballaven en 
llargs torns, de matí o de 
tarda”, explica. Els dos 
homes es troben a la pa-
rada del Carrer Argentona, situada 
pràcticament “a la cantonada del 
carrer, a prop de la xurreria”.

Deixar enrere el tramvia
A principis dels anys cinquanta es 
van estrenar els primers autobusos, 
que aleshores feien “circumval·lació 
i Cerdanyola”, tal com relata. Més 

endavant ja van fer la ruta “que 
comprenia Argentona i els Xalets”. I 
és que la ruta Argentona-Mataró era 
tradicionalment coberta pel tramvia, 
que “durant un temps compartia 
ruta amb un autobús”, fi ns que el 
tramvia es va acabar espatllant, “es 
va retirar i dos autobusos van que-
dar-se fent el recorregut”. 

foto antigafoto

de fa 5 anys

de fa 15 anys

de fa 25 anys

les portadesles www.totmataro.cat/fotoantiga
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JA ÉS BLAVA!
Els Capgrossos descarreguen a Vilafranca la torre 
de 9 amb folre i manilles i ja són de gamma extra
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Cap de setmana de bolets
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xa del regidor Miquel Rey. La seva 
renúncia s’havia de fer efectiva ahir 
dijous, durant el ple ordinari del mes 
de novembre.

La portaveu socialista Núria Mo-
reno va demanar la reunió d’aquesta 
comissió just després del Ple 
d’ordenances celebrat dijous passat.

No volen Rey presidint el TCM
El pacte sociovergent de la capital 
del Maresme preveu que en aquests 
casos sigui el mateix grup de CiU 
qui nomeni el seu substitut, que ja 
van anunciar que serà la nova regi-
dora, Dolors Guillen. A priori seria la 
nova titular de Promoció Econòmica 
i presidenta del TCM, tot i que Rey 
hauria demanat mantenir el seu lloc 
al  capdavant del TecnoCampus. És 
en aquest punt que el PSC va con-
vocar al grup de CiU per demanar 
que es respecti l’acord de govern, 
que estableix que aquest càrrec 
correspon a un regidor. “Una perso-
na ha decidit abandonar i hem de 

PSC i CiU havien de revisar aques-
ta setmana el pacte de Mataró 
per abordar l’escenari després de 
l’anunci del regidor de Promoció 
Econòmica i president del Tec-
noCampus Miquel Rey, que deixa 
l’Ajuntament per anar al sector pri-
vat. L’alcalde, David Bote, adverteix 
que cal parlar de la situació en què 
es deixa el govern amb la sortida 
d’un dels seus pesos pesants i as-
segura que “s’ha de revisar el paper 
i els càrrecs” que ocupava. 

No es preveu que el PSC reclami 
cap canvi de cartera, ja que el pacte 
estableix que un regidor que plega 
“serà rellevat pel mateix grup”, però 
tampoc permetran que Rey man-
tingui la presidència del TCM com 
s’ha insinuat que voldria. Segons 
l’acord, això correspon a un “regi-
dor” de CiU.

Convocada la comissió
La Comissió de Seguiment de 
l’acord de govern a l’Ajuntament de 
Mataró s’havia de reunir aquesta 
setmana, a petició del grup socia-
lista, que vol evitar l’increment de 
la tensió amb els socis de govern de 
CiU, després de l’anunci de la mar-

Tensió entre PSC i CiU per la renúncia de Miquel 
Rey, que volia seguir presidint el TCM

POLÍTICA
NOTÍCIA REDACCIÓ -ACN

ciutatciutat

convocar la Comissió de Seguiment 
per parlar de la situació en què es 
deixa el govern. S’ha de revisar la 
situació actual”, assegura l’alcalde, 
David Bote.

Decebut per la renúncia
Bote, que no amaga la seva decepció 
per la marxa de Rey de l’Ajuntament, 
creu que s’ha de fer complir l’acord 
en tots els termes i, per tant, tot i 
el pes de Rey a l’hora de negociar el 
repartiment de carteres després de 
les eleccions, considera que l’àrea 
de Promoció Econòmica correspon 
a CiU i que ara el que cal revisar 
és “el paper i els càrrecs d’aquesta 
persona”. “És una incògnita que es 
desvetllarà ben aviat”, va anunciar 
l’alcalde. Les reunions entre els 
dos grups s’havien d’iniciar aquesta 
mateixa setmana i tot i que la inten-
ció era tancar el confl icte del Ple 
d’ahir, que és quan havia de prendre 
possessió la nova regidora en un am-
bient enrarit entre els dos partits. 

www.totmataro.cat
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  Un òrgan de seguiment extraordinari

El ‘Pacte pel progrés de Mataró’ que és com es denomina ofi cialment 
l’acord de govern de l’Ajuntament de Mataró, estableix que la comissió 
de seguiment es podrà reunir a petició de qualsevol dels dos partits per 
avaluar el compliment del pacte. Se’l considera un òrgan no ordinari. 

Bote avisa que que cal 
examinar “el paper i els 
càrrecs” del pacte de govern  

ANNA ALUART
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www.mataro.cat/plamandat 
 Participació Mataró
 @ParticipaMataro #proposopermataro 
 Telegram 687 200 100 (Envia “Proposo”)

Telèfon d’Atenció Ciutadana 010* 
*Des de fora de Mataró: 807 11 70 10. Preu segons operador. 
De 8 a 19 h, de dll. a dv., excepte festius.

Què 
vols per a 
Mataró?
Tu proposes, 
el govern t’escolta

Dissabte 14 
de novembre, 
de 9.30 a 13 h

Jornada de 
participació 
oberta a tothom 

Centre Cívic Pla d’en Boet 
(Juan Sebastián Elcano, 6)

Vine i fes les teves propostes perquè 
Mataró sigui la millor ciutat on viure i 
treballar. És el moment d’elaborar, entre 
tots, el Programa d’Actuació Municipal 
i el pressupost per a l’any vinent.

També pots deixar les teves propostes al 
web o compartir-les a twitter amb l’etiqueta 
#proposopermataro. Totes les propostes 
s’avaluaran i tindran resposta.

AnunciTot_JornadaParticipacio2015.indd   1 03/11/15   13:06



Bolets per a tots els gustos

Bolets i més bolets. A partir d’aquest 
cap de setmana es corona la tem-
porada a la nostra comarca amb 
epicentre localitzat a la plaça de 
l’Ajuntament de Mataró. L’exposició 
de bolets del Maresme arriba en-
guany a la 31 edició mostrant les 
diferents espècies que podem tro-
bar actualment a la comarca, en 
una carpa instal·lada del 7 al 13 de 
novembre. La mostra, que calcula 
exposar entre 80 i 140 espècies de 
bolets que es troben als boscos del 
Maresme, té l’objectiu de difondre el 
coneixement d’aquests organismes 
i el seu paper dins el medi natural 

i, sobretot, aprendre a respectar-los. 
L’any passat prop de 9.000 persones 
van passar per la carpa per observar 
els prop de 1.700 bolets recollits per 
a l’exposició.

 La mostra començarà el dia 7 de 
novembre al matí amb la tradicional 
sortida a buscar bolets que forma-
ran part després de l’exposició. Per 
quart any consecutiu, l’exposició 
de bolets frescos també inclourà la 
seva versió virtual amb les imatges 
compartides pels boletaires.

 De dilluns a divendres diversos 
grups escolars faran visites guiades 
a l’exposició i també realitzaran 

BOLETS
NOTÍCIA

TEXT: REDACCIÓ

és notíciaés www.totmataro.cat

FOTOS: ANNA ALUART

tallers sobre el tema. Els tallers es 
faran a Can Serra. Museu de Mataró 
Relacionat amb l’exposició, el 29 de 
novembre a les 12 h a Can Boet tin-
drà lloc l’activitat familiar “Esclats 
de vida a la tardor: els bolets” per 
tal de conèixer el paper vital dels 
bolets dins els boscos del Maresme.

 
Una cita històrica
La gent no té present la història de 
la Mostra de bolets. L’any 1979, la 
llavors Secció de Ciències Naturals 
del Museu de Mataró, ara Delega-
ció de la Serralada Litoral Central, 
presentava a les seves sales la 1a 

La Mostra de Bolets del Maresme i la Fira de Tardor copen la Plaça de l’Ajuntament de Mataró
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Bolets per a tots els gustos
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edició d’aquesta mostra que pretén 
ser representativa de la diversitat de 
bolets del Maresme. Des de llavors, 
doncs, els bolets tenen els seus dies 
estel·lars just a mitja temporada en 
un exercici de pedagogia envers un 
món amb milers d’aficionats.

Fira de Tardor
En paral·lel a la mostra també hi 
haurà, en aquest cas durant el 
cap de setmana, la Fira de Tar-
dor. La plaça reunirà 38 expositors 
que oferiran a les seves parades 
bolets, formatges, mel, embotits, co-
ques, xocolates, castanyes, sabons 
naturals, titelles, bijuteria, cuir i mi-
nerals, entre altres productes. A més 
a més de les parades, que estaran 
obertes de 10 a 21 h, s’han progra-
mat activitats complementàries: un 
espai tèxtil on tothom qui ho vulgui 
podrà aprendre a teixir i cardar la 
llana per teixir una bufanda gegant, 
un espai d’elaboració de bolets i al-
tres motius de la tardor amb fang i 
un espai infantil de jocs tradicionals 
i jocs d’habilitat, enginy i destresa 
construïts amb fusta.

 També s’han previst durant el cap 
de setmana diferents espectacles 
d’animació artística i contes.

 Les recomanacions pels bons boletaires

En països de llarga tradició boletaire com el nostre, la temporada suposa una 
fita anual que reuneix múltiples emocions i motivacions: des de l’estricta 
afecció gastronòmica fins a l’esbarjo i l’esport de muntanya. Però, atenció, 
perquè hi ha un bon plegat d’espècies tòxiques, algunes de les quals són molt 
perilloses, i fins i tot n’hi ha de mortals. El Departament de Sanitat recorda 
als boletaires les precaucions necessàries per evitar els riscos. 

Les més elementals són:
- S’han de recollir només les espècies comestibles conegudes, que es pu-
guin identificar sense cap dubte. En cas de dubte, sempre cal rebutjar-lo.
- No s’ha de fer cas de cap de les tradicions populars de comprovació de la 
toxicitat dels bolets. Proves com l’ennegriment pel gra d’all o la patata, o la 
de l’ennegriment de la cullereta de plata són falses.
- També és fals que els bolets menjats per cargols, o altres animals, no són 
tòxics. Els bolets poden ser tòxics per a l’home i no ser-ho per als cargols 
o altres animals.
- Només s’han de recollir els bolets que presenten un bon estat de conserva-
ció. Cal deixar els que ja han començat a descompondre’s, així com els que 
estan florits o xops d’aigua i els que s’han gelat durant la nit.
- Convé que es consumeixin al més aviat possible, ja que la majoria s’alteren 
amb molta rapidesa.
- És recomanable consumir-los un cop cuits: algunes espècies que són co-
mestibles un cop cuites, poden ser mortals si es mengen crues.
- Alguns bolets no són de digestió fàcil; per tant, s’aconsella consumir-los 
amb moderació i, preferentment, com a acompanyament.

En cas d’intoxicació
En cas d’intoxicació, cal acudir immediatament a un centre hospitalari i 
portar-hi restes dels bolets consumits. Els símptomes més freqüents són 
forts dolors d’estómac, suor freda, vòmits dolorosos i continuats, diarrees, 
vertigen, prostració total, deliris i períodes alternatius de crisi i de calma. 

J.MASSA

93 753 22 37
www.jmassa.com

*5% descompte en tots els 
serveis, si al trucar dius que  

has vist aquest anunci

Instal·lació i reparació de 
canonades
Càmeres d’inspecció de 
tuberies

DESEMBUSSOS DE TOTA CLASSE
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Plou menys, fa més calor i fa més vent:
menys bolets i temporades més curtes

Tot i que potser se’n parla menys que 
fa uns anys, els efectes del Canvi Cli-
màtic són evidents i repercuteixen 
en gran mesura en les temporades 
de bolets. Els canvis estacionals, 
tendint a un escalfament progres-
siu estadísticament comprovat, ha 
afectat la nostra comarca la varietat 

i sobretot la durabilitat de les tem-
porades de les diferents espècies.

El Canvi Climàtic, segons la Con-
venció marc sobre el Canvi Climàtic 
és “un canvi de clima atribuït direc-
tament o indirectament a l’activitat 
humana que altera la composició de 
l’atmosfera mundial i que se suma a 

la variabilitat natural del clima ob-
servada durant períodes de temps 
comparables, afectant especialment 
a les precipitacions, les temperatu-
res, la humitat i la nuvolositat.  

 L’associació naturalista Natura 
ha fet un estudi sobre els efectes 
del Canvi Climàtic en els bolets i 

Els efectes del Canvi Climàtic han reduït la quantitat d’espècies de bolets a la comarca 

T 930 013 976 · C/ Pompeu Fabra 27, Mataró
(costat de la biblioteca)

LA MILLOR EMPRESA
PER A LA SEVA REFORMA

Per la reforma del bany li REGALEM
la mampara

Consulti les nostres promocions en botiga
Exposició pròpia de cuines, banys, gres... etc.

La qualitat no és cara

“La reforma dels teus 
somnis, està 

a les nostres mans”
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Plou menys, fa més calor i fa més vent: 
menys bolets i temporades més curtes

assegura que “Pel que fa a la pro-
ducció de bolets al nostre territori, 
basant-nos en la nostra experiència 
dia a dia al bosc i especialment en 
els estudis científics, ens indiquen 
que en els darrers 10 anys s’han re-
duït significativament la durada de 
la temporada de bolets i la quantitat 
d’espècies que es poden trobar al 
nostre territori”. 

 
Comencen més tard
Per una banda, la campanya de 
bolets s’ha endarrerit entre dues 
i sis setmanes respecte al que es 
considerava habitual i a més “quan 
es donen les condicions d’humitat 
favorables per a la floració dels bo-
lets, ja arriben les temperatures més 
baixes, reduint-se entre un 10 i un 
70% per cent la durada de la cam-
panya”. L’entitat assegura que “a 
més, el canvi climàtic causa que la 
pluviometria es redueixi significati-
vament, i el nombre de dies de pluja 
també, incrementant-se en aquest 
cas la intensitat de les pluges, de 
forma que s’acumulen menys al 
bosc i són menys aprofitades pels 
sistemes forestals, minimitzant les 
condicions favorables per a la pro-
ducció de bolets”.

Aquests canvis continuats de plu-
ja, temperatura, humitat, afecten el 
normal desenvolupament dels bo-
lets, de manera que algunes de les 
espècies ja no tenen les condicions 

idònies i s’han tornat més escasses, 
reduint la biodiversitat dels boscos 
i fent més que possible que les es-
pècies existents ja no arribin als 
dos centenars com sí que havien fet 
temps enrere. 

Natura assegura que també s’han 
incrementat els episodis de vent, 
especialment després dels períodes 
de pluja, reduint-se la humitat dels 

nostres boscos i assecant els bolets.
L’entitat de naturalistes de la 

comarca assegura que “per tal de 
resoldre aquesta situació, ens cal 
prendre mesures per minimitzar el 
canvi climàtic i potenciar la gestió 
forestal, per aconseguir boscos més 
resistents a les condicions desfavo-
rables causades pel canvi climàtic i 
l’activitat antròpica”. 

ASSEGURANCES
DE SALUT
Des de 23€/mes

PER UNA VIDA MÉS TRANQUIL·LA

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

www.aliancamataro.cat
Plaça de les Tereses, 22   08302 Mataró
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i s’han superat totes les expectati-
ves”, celebra el fi ns ara president del 
TCM i regidor sortint de Promoció 
Econòmica de Mataró, Miquel Rey. 
“Hem d’estar contents i agraïts. És 
un concepte molt ben pensat i ben 
aplicat, fi ns i tot havent passat una 
època de penúries econòmiques bru-
tal”, refl exiona.

“Es perdien diners cada dia”
En aquest sentit, recorda que quan 
es va inaugurar el TCM, l’any 2010, 
“es perdien diners cada dia”. Ara 
la situació és ben diferent, ja que 
l’augment d’alumnes –llavors n’hi 
havia tot just un miler– ha per-
mès superar aquesta situació i, en 
conseqüència també s’ha farcit de 
“qualitat” l’oferta formativa del 
campus.

“Un cop tenim una universitat i 
un parc empresarial que funciona, 
ara el tercer repte és maximitzar el 
seu efecte a l’entorn més immediat, 

El TecnoCampus Mataró-Maresme 
celebra aquest novembre el seu 
cinquè aniversari. El projecte s’ha 
consolidat en poc temps i ara afronta 
un període de maduresa amb nous 
reptes. Qui ha estat el seu presi-
dent en els darrers temps, Miquel 
Rey assegura que el futur passa per 
la internacionalització, l’obertura 
d’una residència universitària o la 
creació d’un ‘ecosistema’ formatiu, 
professional i de recerca en l’àmbit 
sanitari. Això, sumat al centre inte-
gral de Formació Professional (FP) 
projectat a l’entorn, preveu donar 
peu al naixement d’un nou barri del 
coneixement que Rey bateja com el 
‘districte TecnoCampus’.

Els edifi cis d’ofi cines del TCM 
tenen una ocupació d’entre el 79% 
i el 92%, la més alta mai regis-
trada des de la inauguració de les 
instal·lacions, ara fa cinc anys. 
L’any passat també es van celebrar 
més congressos que mai, un total 
de 306, amb prop de 30.000 as-
sistents. I el curs universitari s’ha 
engegat amb rècord d’estudiants, 
fregant els 3.000 alumnes.

“Des dels 90 que es comença a 
parlar del concepte TecnoCampus 

Tecnocampus, objectius de futur: un pol de salut, 
internacionalització i residència universitària

TECNOCAMPUS
NOTÍCIA REDACCIÓ -ACN

ciutatciutat

que és el barri”. En aquest sentit, 
diu Rey, l’àmbit d’infl uència és el 
polígon del Rengle, les Hortes del 
Camí Ral o el Pla d’en Boet. És el 
que ha batejat com a ‘districte Tec-
noCampus’. “El nom del barri se li 
acabarà donant”, preveu. Una de les 
primeres accions que es preveuen 
per visualitzar aquest nou espai de 
ciutat, és el trasllat de l’escola de 
Salut a les ofi cines del Rengle per-
què les actuals instal·lacions del 
TCM ja han quedat petites. El mo-
viment es vol aprofi tar “per generar 
un ‘ecosistema’ de Salut amb el 
cos docent i de recerca, els alum-
nes, els laboratoris i empreses del 
sector, creant una mena de Tecno-
CampusSalut”.
D’altra banda, a llarg termini es 
preveu la construcció d’un centre in-
tegral d’FP així com la creació d’una 
residència universitària. “L’hem 
d’aconseguir ben aviat”, manifesta 
elm responsable polític del TCM. 

www.totmataro.cat
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  La internacionalització

Amb totes aquestes actuacions, el projecte TCM preveu obrir-se a la 
internacionalització, un dels aspectes més “joves” i que encara està per 
desenvolupar en el conjunt del TecnoCampus, segons reconeix el mateix 
Rey. L’acollida d’estudiants estrangers, les dobles titulacions a través 
de convenis amb universitats d’altres països o la incorporació de graus 
en altres llengües, són vies a explorar en aquest àmbit. 

El parc tecnològic compleix 
cinc anys aquest mes de 
novembre  
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La Mataró Camina per l’Alzheimer 
recapta prop de 18.000 euros

   
La Caminada per l’Alzheimer ha 
recaptat prop de 18.000 euros, tal 
com indicava el xec que l’Associació 
de Familiars Malalts d’Alzheimer va 
rebre divendres passat. Unes 4200 
persones van fer possible la cami-
nada popular que es va celebrar el 
passat quatre d’octubre.

Mataró va tenyir-se de taronja el 
primer diumenge d’octubre gràcies 
a les 4200 persones que van par-
ticipar en la vuitena edició de la 
Caminada per l’Alzheimer, que van 
fer possible la recaptació fi nal de la 
trobada, que suma 17.862 euros, i 
que van treure el regust amarg de la 
caminada del 2014, que es va haver 
de suspendre per la pluja.

Agraïment
En un acte celebrat el passat 30 
d’octubre a l’Hotel Atenea de Mata-

ró, Fradera va agrair als caminants 
les seves aportacions i va remarcar 
que “sense les 4.200 persones que 
hi van participar, la Caminada no se-
ria possible”. Per això, va deixar clar 
que “sense aquestes aportacions, 
seria inviable que l’AFAM pogués 
organitzar-la, ja que no disposa 
dels mitjans logístics per fer-ho”. 
Els diners recaptats van destinats 
a la millora de l’atenció que reben 
els usuaris a l’associació i a “ajudar 
a moltes famílies amb problemes 
econòmics”.

L’acte va comptar amb diverses 
autoritats, entre elles l’alcalde Da-
vid Bote, que va demanar a la gent 
“que sigui solidària cada dia, parti-
cipant en les activitats habituals de 
l’AFAM”. També hi va ser present 
l’impulsor del ‘Mataró Camina per 
l’Alzheimer’, Joan Antoni Ciller, que 
va recordar que la recaptació “és 
una gran ajuda”, però que més enllà 
de la xifra, “el que realment importa 
és la conscienciació de la malaltia 
dins la societat”. 

SOLIDARITAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

ciutatciutat www.totmataro.cat/ciutat
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L’Ajuntament avança els diners de 
les beques menjador que el Consell 
Comarcal ha atorgat en una prime-
ra fase a 1513 alumnes de centres 
educatius de la ciutat. El consistori, 
doncs, destinarà més de 814.000 
euros que pagarà a les AMPA en 
tres trimestres perquè les beques es 
puguin gaudir de forma immediata.

El Consell Comarcal ha fet el 
primer atorgament dels ajuts indi-
viduals de menjador als alumnes 
dels centres escolars de la comarca, 
però el pagament d’aquestes beques 
s’ha endarrerit, i com que les AMPA 
no poden anticipar els diners, és 
l’Ajuntament qui els avança. A Ma-
taró s’han concedit 1513 beques 
menjador de les 2597 sol·licituds 
presentades. 

Els ajuts individuals de menja-
dor es concedeixen a alumnes amb 
necessitats socioeconòmiques o 
geogràfi ques, empadronats a Ma-
taró i que estiguin escolaritzats en 
centres d’educació infantil de segon 
cicle, primària o secundària. També 
és condició indispensable que el 
centre escolar tingui servei de men-
jador i que els ingressos de la unitat 
familiar no superin uns imports de-
terminats segons els membres de la 
unitat familiar. 

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

L’Ajuntament avança el 
pagament de les beques 
menjador

El consistori dedicarà més 
de 814.000 euros fi ns que el 
CCM els faci efectius

La vuitena edició de la 
trobada popular va acollir 
4200 persones

ALUART AM

  Un model d’èxit que ha de seguir

El format de la caminada solidària a benefi ci de l’AFAM va ser pionera 
dins les iniciatives d’una certa entitat a la comarca. A posteriori s’ha 
repetit i popularitzat en aquest cas i en altres com l’organitzada per 
Maresme Oncològic, en paral·lel amb el ‘boom’ que hi ha de pràctica 
esportiva laxa, pròpia de caminades com aquestes o petites curses i 
marxes de muntanya o per ciutat. 
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HOSTALERIA PESATGE INDUSTRIAL

TPV i ENREGISTRADORES SISTEMES DE GESTIÓ D’EFECTIU

HOSTALERIA

TPV i ENREGISTRADORES

MAQUINÀRIA PER A L’ALIMENTACIÓ I L’HOSTELERIA

ALIMENTACIÓ

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

Molins-Torner 
Vista Alegre

Molins i 
Vista Alegre

Encimbellats ben amunt de la ciu-
tat, els habitants de Vista Alegre, 
com els del Camí de la Serra, sem-
blen viure influïts per les bones 
vistes, com amarats de la calma amb 
què un pot observar tota la ciutat 
des d’alguns dels punts claus del 
seu barri. De caràcter eminentment 
residencial, aquests dos barris han 
acabat confi gurant un ecosistema 

propi en l’equació del qual sempre 
hi entra la proximitat de Mataró Parc 
i la connectivitat viària.

A menys altitud, Molins és un barri 
que també té la seva vida interna, 
amb vida i molt moviment d’anar i 
venir cap a zones més poblades com 
Rocafonda o l’Eixample, que embol-
calla el Centre.  

La zona nord de la ciutat

barri a barri

havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69
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barri abarri Molins - Vista Alegre

La millor qualitat en calçat a mida

Els teus peus són el més important. 
Ells et porten on necessites i si no 
els cuides bé et poden portar molts 
maldecaps. La solució és senzilla: 
buscar el millor calçat.

Si no saps per on començar, una 
de les millors opcions la trobes al cor 
del barri de Molins, al carrer Nicolau 
Guanyabens, on es troba L’Artesà. 
Per a l’Agustín, cada sabata, igual 
que cada peu, és diferent. I per això 
L’Artesà ofereix les seves creacions 

fetes pensant en cada client.
Amb les seves sabates per encà-

rrec pot fer que et sentis d’allò més 
còmode amb unes sabates noves, ja 
que les farà a mida pels teus peus. 
El procés de la fabricació del seu 
calçat és complet, passant de la 
creació de l’esbós fi ns al producte 
fi nal acabat. D’aquesta manera, pots 
somniar el que vulguis que ell ho 
expressarà en forma de sabata. Tot 
el que vulguis aconseguir, amb les 

BARRI A BARRI
PUBLIRREPORTATGE

REDACCIÓ teves sabates de L’Artesà, ho podràs 
aconseguir.

‘L’Artesà’ aposta per la qualitat 
envers el baix preu, com ho poden 
fer altres fabricants. El pilar de la 
seva feina són les coses ben fetes i 
el treball constant, i el seu objectiu 
és competir amb la resta de saba-
teries del mercat fent servir la bona 
qualitat com a arma principal. En 
aquest sentit i amb aquesta idea, 
treballa amb els millors materials 
d’una duresa més estable que molts 
altres. Uns materials que asseguren 
un bon producte.
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“El barri dels Molins és tranquil, però li calen 
equipaments i establiments de proximitat”

Quina és la teva vinculació amb 
el barri?
Vaig néixer al barri, hi vaig créixer i 
hi he viscut i treballat tota la vida. 
Tenim una empresa, ‘Tancaments 
Aluvidres’, i estem especialitzats 
en fusteria, acabats metàl·lics i 
tancaments d’alumini. Estem molt 
contents de com funciona el negoci 
i hi estem molt a gust.
 
Per tant el coneixes de tota la vida. 
Com ha evolucionat?
El barri ha canviat molt des que jo 
era petit. Ha evolucionat el dia a 
dia de la gent que hi viu. Abans hi 
recordo molts camps, molts conreus 
i, per tant, molts pagesos. Això feia 
del barri una zona molt autèntica i 
vinculada a la terra. Ara està tot molt 
més edifi cat i s’ha perdut aquest 
caràcter més únic. 

Què ha provocat aquests canvis?
Tot plegat ha canviat molt. Han va-
riat especialment els costums de 
la gent i també on s’adrecen per 
comprar i divertir-se. És evident 
que abans, que no hi havia centres 
comercials a prop, la gent es que-
dava al barri i, en conseqüència, 
consumia als comerços locals i a les 
botigues de proximitat, les del barri 
de tota la vida.

Per tant, es fa menys vida al barri 
que abans?
Amb l’arribada de l’Alcampo i el Ma-
taró Parc, entre altres, molts veïns 
tenen una gran superfície a l’abast 
i els és molt més còmode, ja sigui 
per a la compra d’aliments, coses 
de la llar o roba. A més, també és 
un important espai d’oci que atrau 
molta gent. Tot això ha provocat que, 
de mica en mica, moltes botigues de 
barri hagin anat desapareixent amb 
el temps. Per això crec que s’haurien 
de fer moltes més coses per dinamit-
zar el barri, per donar-li més vida.

BARRI A BARRI
ELS MOLINS REDACCIÓ

Entrevista a Martín Rodríguez, 
de Tancaments Aluvidres i veí 
del barri 

Quins són aquests aspectes que li 
manquen?
Penso que caldria apostar per la 
instal·lació d’algun equipament 
municipal que oferís serveis que 
avui no tenim. Probablement tam-
bé faria falta començar a promoure 
l’obertura de nous negocis i boti-
gues de barri que ajudin a generar 
una mica més d’ambient en un barri 
amb pocs comerços, tot i que molt 
acollidor i la gent s’hi acostuma a 
sentir molt a gust.

Has viscut tota la vida al barri. Què 
és el que et fa sentir més còmode?
Com en la majoria dels barris, el 
millor de la zona és la gent, que és 
fantàstica. El barri ha estat sempre, 
i encara és, molt acollidor perquè la 
gent es coneix i n’hi ha molta que 
ha viscut aquí tota la vida, com jo. 
L’ambient del barri i, sobretot, la 
seva gent el converteixen en un 
espai molt tranquil on viure, per 
això no me n’he mogut des que 
vaig néixer. 

barri abarri Els Molins
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“És un barri molt tranquil i acollidor”

Quina implicació teniu amb el barri?
Nosaltres cada diumenge a la tarda 
fem un petit espectacle des de fa 
molts anys. Creiem que a tot el barri 
li agrada veure ballar, ja no només a 
la nostra escola, ballar en general. 
També participem cada any en les 
festes del barri. Hi fem sortir a tots 
els alumnes, especialment els pe-
tits. Ens agrada involucrar-nos amb 
tot el que sigui promocionar el barri.

A l’escola de dansa teniu molta gent 
del barri?
Majoritàriament sí, però també ve 
gent de fora. Ens agrada que la gent 
sigui del barri perquè són més pro-
pers, però si vénen d’altres zones,  

no hi ha cap problema. Tothom és 
benvingut.

Fa molt que sou al barri?
Jo fa més de vint anys que hi visc. Al 
principi feia classes pel barri i feia 
tallers al carrer. Després vaig fundar 
l’escola de dansa i ara és un punt de 
trobada i per ballar de molta gent.

Com estan les propostes lúdiques?
Hi ha molta varietat. Crec que la 
gent està molt a gust al barri perquè 
tot ho tenen a prop. Els nens surten 
de l’escola i no s’han de traslladar 
per fer extraescolars. Hi ha altres 
escoles de dansa també, però hi ha 
cabuda per a tots i tothom.

Hi ha un teixit social important.
Jo crec que sí. L’associació de veïns, 
per exemple, dóna moltes possibili-

BARRI A BARRI
MOLINS - VISTA ALEGRE REDACCIÓ

Parlem amb Almudena 
Ferreiras, propietària de 
l’escola de dansa Asrai

tats i ofereix moltes activitats per a 
la gent gran. Potser n’hi podria haver 
més, de propostes socials, però crec 
que a poc a poc la gent s’anima a fer 
més coses. Així no cal traslladar-se.

Els negocis funcionen?
Funcionen els més petits, com el 
nostre. La proximitat amb el Mataró 
Parc fa mal a alguns negocis però al 
barri hi podem trobar un mínim de 
coses que són bàsiques. Tinc la pe-
rruqueria, la fruiteria sota de casa, 
un restaurant a prop, una farmàcia.

Què en destacaries del barri?
Jo em quedo amb la tranquil·litat 
del barri. És un barri molt tranquil 
i acollidor. A mi m’agrada molt. 
L’ambient que s’hi viu, és molt de 
barri.

barri abarri Molins- Vista Alegre
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Arts marcials per a tots els gustos

L’escola Tonbal d’arts marcials i de 
contacte va néixer fa 18 anys al ba-
rri i no s’ha volgut canviar mai de 
zona perquè creuen que és “una 
ubicació excel·lent”. De fet, el di-
rector i propietari de l’escola, Toni 
Moreno, ja va triar aquesta zona per 
la proximitat amb casa seva i per-
què era “la zona on em vaig criar”. 
Fa 18 anys precisament el barri en-
cara s’estava conformant, “era una 
zona dormitori i era molt difícil tirar 
endavant un negoci”, diu Moreno. 
“Al barri tothom es coneix pel boca 
orella que es genera i jo vaig estar 
molts anys amb molta il·lusió però 
fent molts esforços per consolidar 
l’escola”, detalla el director de 
l’escola marcial.

Tot i els esforços que es van 
realitzar aleshores i els que se se-
gueixen fent per tirar-la endavant 
l’escola es va consolidar en poc 
temps com a l’espai referent al ba-
rri on practicar diferents disciplines 
marcials. Tant és així que Tonbal 
acull en aquests moments, i set-
manalment, més de 160 alumnes. 
“La majoria dels meus alumnes 
són del barri, un 60 o 70 per cent, 
la resta són d’altres barris i, en un 
tant per cent molt més petit, tenim 
gent que ve de fora de Mataró, de 
la comarca”, explica Moreno. De 
fet, a Moreno sovint li han posat 
sobre la taula la possibilitat de can-
viar de zona per ampliar les seves 
instal·lacions però el director té clar 
que “és una zona molta tranquil·la 
i acollidora que no penso canviar”. 
Moreno reconeix que hi ha aules 
massifi cades, sobretot la de nens 

BARRI A BARRI
MOLINS - VISTA ALEGRE REDACCIÓ

El taekwondo és l’especialitat 
de l’escola Tonbal i aplega 
persones de fora de Mataró

petits, però que ha solucionat obrint 
més grups.

Activitats de l’escola
La disciplina per excel·lència de 
l’escola Tonbal és el taekwondo que 
s’ofereix tots els dies de la setmana 
i per a totes les edats. A més a més 
del taekwondo també hi ha altres 
disciplines com ara el Jeet Kune 
Do, la defensa personal –també fe-
menina-, el Muay Thai i el sistema 
defensiu i policial. L’escola posa 
a disposició per a tots els usuaris 
una sala de màquines, sauna, rajos 
UVA, massatges i nunchaku. A par-
tir de 4 anys ja es pot apuntar al 
nen o nena a aquesta escola que, 
gràcies a la gran experiència del 
seu director, “aprenen ràpid i molt 
bé”. Toni Moreno té una vintena de 
medalles, algunes obtingudes en 
campionats internacionals.

barri abarri Molins - Vista Alegre
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Llibreria Ninots
Passeig Carles Padrós, 91

Le petit bombon
Torrent d’en Pregària, 5

L’artesà calçats a 
mida
Nicolau Guanyabens, 8

Palmerin Saló  
bellesa canina
Riera de Cirera, 16  L.2

Aluvidres
Caramelles, 39-41

Mercacontimoda 
Rda Països Catalans 25

Assun Natura
Riera Carles Padrós, 71

Escola de Dansa 
Asrai
Torrent d’en Pregària, 18

Dental 2
Riera de Cirera, 24

Tot arranjaments 
Tina
Rda Països Catalans, 30                      

Worldburg  
hamburgueseria
Rda Països Catalans, 35 
interior

Tallers Ramia
Passeig Carles Padrós, 
81-83

Racó de l’Infant
Rda Països Catalans, 27

Centro de  
Osteopatia Cosmon
Torrent d’en Pregària, 3

Gimnàs Tonbal
Josep Vicenç Foix, 53

Puppy Pooh 
Josep Pla, 21

Sanadent Clínica 
dental
Joan Salvat Papasseit, 50

Perfumeria Alba
Riera de Cirera, 8

Kibuc
Rda Països Catalans,33

20

Motos Daga
Ronda Figuera Major, 16                    

Colada Plus
Creu Roja, 6

Qwerty
Riera de Cirera, 20

Nela Moda i  
Complements
Nicolau Guanyabens,1

11
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14

15

16

19

21

22

23
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El gran reclam comercial

L’any 2000 va obrir les seves portes 
el centre comercial Mataró Parc. En 
cinc lustres l’aposta ha quedat més 
que amortitzada i aquest centre co-

mercial ja és el més conegut de la 
ciutat, de llarg l’espai que rep més 
visitants i un dels grans arguments 
del comerç mataroní.

La importància del centre va més 
enllà de la seva oferta comercial o 
d’oci, ja que irradia més enllà fi ns 
al punt d’infl uir en les seves àrees 
properes. Dels barris que li són li-

Mataró Parc ha canviat la part 
alta de la ciutat en només 15 
anys de vida

mítrofs gairebé se’n podrien dir el 
“districte Mataró Parc” perfecta-
ment i cal entendre des de les noves 
obres d’accés des de la C-32 a la 
dinamització del pol comercial de la 
zona del Torrent de les Piques com 
a extensions naturals o conseqüents 
de la importància que té aquest punt 
per a la ciutat i la comarca.

barri abarri Molins - Vista Alegre
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Dia: 
Dissabte 7 de 
novembre.

Horari: 
D’11 a 21h.

Lloc: 
Plaça Santa Anna 
(Mataró)

MATARÓ PER CÀRITAS, 
MÚSICA I SOLIDARITAT

Mataró té una cita indiscutible 
amb la solidaritat aquest cap de 
setmana. Dissabte, la Plaça Santa 
Anna serà l’escenari de deu hores 
d’activitat lúdiques, informatives 
i solidàries amb la 4a edició de 
‘Mataró per Càritas’ que anual-
ment celebra l’entitat amb l’ob-
jectiu de recaptar fons i socis per 
a una de les entitats més implica-
des en l’ajuda a aquelles famílies 
que més ho necessiten. També 
durant tot el dia, es recolliran ali-
ments (llet, conserves de peix i 
oli) i hi haurà venda de llapis soli-
daris i ampolles de cava.

ACTES

guia culturalguia cultural

MÚSICA

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€.

‘Roberto, Clara i Johannes: 
Una correspondència 
musical’
Concert a càrrec de la soprano 
Susanna Crespo i el pianista Joan 
Miquel Hernández. Dins del X Cicle de 
Concerts de Cambra.
Dissabte 7 novembre l 20h l Espai F - 
Foment Mataroní (C. Nou, 11. Mataró) 
l Platea: 12€. Amfi teatre: 10€.

‘Un cant d’amor, un clam a 
la vida’
Concert a càrrec del grup Dowland En-
semble: Marina Culubret (veu), Aleix 
Pons (rapsòdia) i Eva Sintes (guitarra). 
Diumenge 8 novembre l 12h l Les Es-
mandies (Rda. O’Donnell, 94. Mataró) 
l Entrada lliure (aportació voluntària)

Concert de clavicèmbal
Presentació de la 33a edició de la 
Setmana de Música Antiga, dedicada 
a la música del s. XVIII d’estil rococó, 
coneguda com a so galant. Concert a 
càrrec de Josep Maria Roger, interpre-
tarà al clavicèmbal composicions de 
Ferran Sor.
Diumenge 8 novembre l 18h l Capella 
antic Hospital Sant Jaume i Santa Mag-
dalena (C. de l’Hospital, 29. Mataró) l 
Entrada gratuïta amb invitació.

TEATRE I DANSA

‘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 Cafeteria 
Alarona (Pl. Santa Maria, 6. Mataró) l 
Preu: 4€.

‘Terra baixa i Lluís Homar’
Lluís Homar interpreta en solitari 
aquest clàssic català d’Àngel Guimerà. 
Dirigit per Pau Miró. 
Divendres 6 novembre l 21h Teatre 
Monumental (La Riera, 169. Mataró) l 
Platea: 21€. Amfi teatre: 17€. En fi na-
litzar l’espectacle, xerrada amb l’actor 
Lluís Homar conduïda per Toni Cabré, 
dramaturg mataroní.

www.totmataro.cat/agenda   

Des de les onze del matí i fi ns a les 
nou del vespre, hi haurà música, un 
dinar popular (arrossada a un preu 
de 5 euros) i activitats per a tots els 
gustos i edats. L’Agrupació Musical 
del Maresme, el Grup Wahns, l’Es-
cola de Música Liceu Mataró, Jey’n 
Jack i Vol de Gavines posaran la mú-
sica a la jornada, que també tindrà 
espai per a batucades i castells amb 
Els Passerells del Tecnocampus i els 
Engrescats de la URL. I per arrodonir 
el dia, també s’hi veuran representa-
cions del Grup de Ball de Línia del 
Casal del Parc i fragments del mu-
sical Mamma Mia a càrrec de Sala 
Cabanyes. 

daris i ampolles de cava. sical Mamma Mia a càrrec de Sala 
Cabanyes. 

Espai patrocinat per

Guia Cultural 1696.indd   2 4/11/15   17:33



  

NÚM. 1696
DEL 6 AL 12 DE NOVEMBRE DE 2015

‘Joc de cartes’
Espectacle teatral basat en el text 
“Adreça desconeguda” de Katherine 
Kressmann. Dirigit per Joan Peran.
Dies 7 i 8 de novembre l Dissabte 
21:30h, diumenge 18:30h l Espai 
Saleta - Sala Cabanyes (La Riera, 110. 
1r pis. Mataró) l Preu: 9€.

‘L’efecte’
Espectacle teatral de l’obra de Lucy 
Prebble, direcció de Carol López.
Dissabte 7 novembre l 21h l La Sala 
d’Argentona (Plaça Nova, 14) l Taqui-
lla: 13€. Anticipada: 10€.

INFANTIL

El Conte de la Rotllana 
“Cançons de tardor” de Noé Rivas, amb 
il·lustracions de Mercè Arànega.

Divendres 6 novembre l 17:30h l Bibli-
oteca Fundació Iluro (C. d’en Pujol 
19-25. Mataró).

Club superagents lectors
“Cartes d’amor de 0 a 10!”, de  Susie 
Morgenstern. Tertúlia literària dirigida 
a nois i noies de 9 a 12 anys. 
Divendres 6 novembre l 18h l Biblio-
teca Pompeu Fabra (Pl. Occitània, s/n. 
Mataró)

‘Juguem a ser arqueòlegs’
Activitat per descobrir com era la 
ciutat romana d’Iluro i l’arqueologia. A 
partir de 5 anys. 
Diumenge 8 novembre l 12h l Can 
Serra. Museu de Mataró (El Carreró, 
17. Mataró)

L’hora del conte especial
Narració del conte ‘La lluna, la pruna’, 
d’Oriol Toro, a càrrec d’Ivana Ares Sei-

jo. Organitza: Cosmos. Grup d’Astrono-
mia de Mataró.
Dimarts 10 novembre l 18h l Bibliote-
ca Pública Pompeu Fabra (Mataró).

Art Time. Matisse
Taller infantil d’art i anglès. Llegirem 
‘Henri’s Scissors’, de Jeanette Winter.
Dimecres 11 setembre l 17:30h l 
Biblioteca Popular Fundació Iluro (C. 
d’en Palau, 18. Mataró).

L’hora del conte tardor
Narració de ‘Bona nit i tapa’t’, a càrrec 
de Marta Arnaus.
Dimecres 11 novembre l 18h l Biblio-
teca Pública Antoni Comas (Mataró).

Dijous a la biblio
Conte ‘L’Ant és meu’ d’Oliver Jeffers.
Dijous 12 novembre l 17:30h l Biblio-
teca Popular Fundació Iluro (C. Pujol, 
18-25. Mataró).

Espai patrocinat per

La companyia Binixifl at presenta 
aquesta adaptació per a titelles de tija 
del conte clàssic anglès Rínxols d’Or i 
els tres óssos. Recomanat a partir de 3 
anys. Organitza: Maresme Titelles.

SORTIM EN FAMÍLIA

Titelles: ‘Rita la Rínxols i 
els tres óssos’

Diumenge 8 novembre l 12h l Casal 
Nova Aliança (C. Bonaire, 25. 
Mataró) l Preu: 7€.

CONCERT SOLIDARI

Concert solidari del Gospelsons (grup 
de gospel Mataroní, a favor dels Refugi-
ats Sirians. Els benefi cis del concert es 
destinaran íntegrament a materials per 
ajudar a soportar el fred als refugiats de 
Síria acollits a Iraq.   

Concert Refugi de 
Gospelsons

Diumenge 8 novembre l 18h l Basílica 
Santa Maria (Mataró) l Entrada: 5€.
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XERRADES I LLIBRES  

‘Projectant el futur’
Conferència sobre Educació i Movi-
ments Estudiantils. A càrrec de Joan 
Giner (diputat per Catalunya Sí Que es 
Pot) i Marc Casanovas (membre marea 
Groga del Maresme).
Divendres 6 novembre l 19h l Centre 
Cívic Els Molins (C. Nicolau Guanya-
bens, 23-25. Mataró)

“Terra baixa” d’Àngel Guimerà
Pau Miró, director i dramaturg, i Maite 
Lafontana, coordinadora del club de 
lectura, parlaran del gran text d’Àngel 
Guimerà, i de l’adaptació per a un sol 
actor d’aquest clàssic català.
Divendres 6 novembre l 19h l Bibliote-
ca Antoni Comas (Mataró)

‘Patologies de la imatge’
Conferència del fotògraf Pep Parer, 
relacionada amb l’exposició “Andrés 
Galeano. Al Sol”. 
Diumenge 8 de novembre l 12h l 
M|A|C Cúpula (Cementiri dels Caput-
xins. Mataró).

‘El grup dels cinc’
Borodin, Mussorgski, Rimski Korsakov, 
Balakirev i Cesar Cui. 2a sessió cicle 
de conferències “Música Russa”, a 
càrrec de Joan Vives, músic i locutor-
redactor de Catalunya Música. Organit-
za: Locus Amoenus.
Dimarts 10 novembre l 18h l Col·legi 
d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics 
(Can Xammar, 2. Mataró) l Preu: 5€.

Els benefi cis de l’osteopatia
Tens tortocolis, vertígens o ciàtica? el 
teu fi ll pateix otitis, bronquitis o asma? 
A càrrec de Marta Soro, osteòpata.
Dimarts 10 novembre l 19h l Fundació 
Hospital (c/ Sant Pelegrí, 3. Mataró). 

Véns a la tertúlia?
Tertúlia amb el llibre “Cims borrasco-
sos”, d’Emily Brönte. 
Dimarts 10 novembre l 19h l Bibliote-
ca Pública Antoni Comas (Mataró)

Llegeix amb nosaltres!
Debat a l’entorn de “Mecanoscrit del 
segon origen”, de Manuel de Pedrolo.
Dimecres 11 novembre l 19h l Bi-
blioteca Antoni Comas (Mataró) l Cal 
inscripció prèvia.

‘L’assassinat de Guillem de 
Berguedà’
Presentació del llibre de Francesc 
Ribera, ‘Titot’. 
Dimecres 11 novembre l 19:30h l 
Buc de Llibres (Muralla del Tigre, 31. 
Mataró)

Dijous del MEM: ‘Projectes 
de centre’
Dos projectes d’escoles: “Conèixer, 
descobrir i aprendre junts a través de 
la ciència” i “El projecte fet realitat”.
Dijous 12 novembre l 19h l Ateneu 
Fundació Iluro (La Riera 92. Mataró).

Tinc ansietat i/o depressió. 
Què puc fer per superar-ho?
Xerrada a càrrec de l’equip d’atenció 
psicològica de la Fundació.
Dijous 12 novembre l 19h l Fundació 
Hospital (c/ Sant Pelegrí, 3. Mataró). 

‘Concert per a la mà esquerra’
Presentació novel·la de Jesús Bonals.
Dijous 12 novembre l 19:30h l Buc de 
Llibres (Muralla del Tigre, 31. Mataró)

‘Noves dames del crim’
Presentació del llibre a càrrec de l’es-
criptora Raquel Gámez, l’editor Marc 
Moreno i Anna Maria Villalonga.
Dijous 12 novembre l 22h l Dòria 
Llibres (C. d’Argentona, 24 Mataró). 

RUTES I VISITES

Mataró, passeig per la història
Recorregut per conèixer una part del 
seu patrimoni arqueològic i històric.
Diumenge 8 novembre l 11h l Punt 
de trobada: Ajuntament de Mataró (La 
Riera, 48) l Gratuïta

VARIS

Sortida a buscar bolets
Cal portar cotxe, cistell i ganivet. 
Seran classifi cats a partir de les 12h al 
Museu de Mataró, i exposats a la 31a 
Exposició de Bolets del Maresme.
Dissabte 7 novembre l Punt de troba-
da: a les 8h al passeig del Callao. 

SARDANES

Ballada de sardanes
Ballada de sardanes enregistrades. 
Grup artístic “Sardaneros” de Les 
Esmandies. I petit tastet poètic. 
Dissabte 7 novembre l D’11:30 a 
13:30h l Les Esmandies. Casal de 
Barri (Rda. O’Donnell, 94. Mataró)

FESTES I FIRES

Mercat de segona mà
Productes de segona mà i reciclat. 
Associació Segona Oportunitat Vintage.
Diumenge 7 novembre l De 8 a 14h l 
Plaça Can Gassol (Mataró). 
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 Per enviar informació 

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

TALLER I VISITA

Visita dinamitzada i taller experimental 
sobre l’exposició “Immersos en les Da-
des”. Adreçat a famílies amb fi lls d’entre 
6 i 16 anys, casals d’infants i joves, 
esplais i extraescolars, així com grups i 
col·lectius d’adults interessats.

‘Nosaltres al ciberespai’

Dissabte 7 novembre l 18h l Can 
Palauet (C. d’en Palau, 32. Mataró) l 
Activitat gratuïta

Presentació del llibre del músic i pro-
ductor Gabriel Abril ‘Grité una noche! 
Antología de los discos en directo del 
pop-rock español (1964-2014)’. Presen-
tació i recital de música en directe a 
càrrec del mateix autor, acompanyat de 
Mandi García.

PRESENTACIÓ LLIBRE

‘Grité una noche’

Dissabte 7 novembre l 22h l Dòria 
Llibres (C. d’Argentona, 24 Mataró). 
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exposicionsexposicions

‘Botanicals’
Exposició de Teresa Pera.
Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes 
Tècnics (Pl. d’en Xammar, 2. Mataró) l 
Inauguració: Divendres 6 de novembre 
a les 19:30h l Fins al 28 de novembre. 

Ca l’Arenas. Centre d’art 
del Museu de Mataró 
(C. Argentona, 64. Mataró). 
· ‘Anys de contemporaneïtat postmo-
derna, líquida i glocal’. l 1r pis.
· ‘La col·lecció imaginada’. l Sala 1 i 
Galeria.
· ‘Amb fi txa d’inventari’. l Sala 2.
· ‘Revisions, 75 anys d’art i cultura a 
Mataró’. l Menjador.
· Art a Mataró 1984-2016. Anys d’ac-
tituds i possibilitats.
Inauguració de la temporada: dissabte 
7 novembre a les 19:30h. Fins al 25 
de setembre 2016.

‘Grups!’
Exposició de Vanessa Linares.
La Destil·leria Espai Cultural (Camí Ral, 
282. Mataró) l Fins al 10 de desembre.

‘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 Fins al 28 de 
novembre.

‘20 anys sense Ovidi 
Montllor’
21è cicle Tardor Literària d’Òmnium.
Òmnium Cultural (C. Argentona, 59. 
Mataró) l Fins 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: 8 de novembre d’11 a 14h.

‘Transformar l’educació: 
renovar l’escola des del 
compromís’
Moviment Educatiu del Maresme.
Ateneu Fundació Iluro (La Riera, 92. 
Mataró). Del 5 al 29 de novembre.

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

‘Figures’
De Joan Torrento i Joan Marlet.
Sala UEC Mataró (C. Nou, 29. Mataró). 
l 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. 

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

‘Google in View’
Projecte d’Andrés Galeano.
MlAlC Espai Can Palauet (C. d’en 
Palau, 32. Mataró). Fins al 5 de 
desembre. 

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).
‘La Tardor i altres moments’: pintura a 
l’oli de M.Dolors Argamasilla.
Fins al 9 de desembre.
Mayte Esturi: Exposició de pintura.
Fins al 30 de novembre.

www.totmataro.cat/exposicions

NÚM. 1696
DEL 6 AL 12 DE NOVEMBRE DE 2015

Plaça de l’Ajuntament (Mataró) l Del 
7 al 13 de novembre de 2015

INAUGURACIÓ

31a exposició de Bolets 
del Maresme

Mostra representativa de la diversitat de 
bolets del Maresme. S‘hi exposaran els 
bolets frescos que s’hagin trobat a la sor-
tida del dissabte 7 de novembre al matí 
(de 8 a 14h), amb plafons explicatius.

 Per enviar informació 

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

Aules Sènior d’extensió 
universitària de Mataró 
MÓN GLOBAL: “Globalització: més 
rics o més pobres?”. A càrrec de  Josep 
Roca Trescents (Doctor en Bioquímica. 
Llicenciat en Filosofi a. Escriptor).
Dimecres 11 novembre l 18h l Foment 
Mataroní (c/ Nou, 11. Mataró). 1r 
trimestre. Acte exclusiu per a socis.

‘Els medicaments genèrics 
i el seu bon ús’ 
Conferència a càrrec de Carmina Subi-
rana, farmacèutica. 14è cicle d’activi-
tats formatives per a la gent gran.
Dimarts 10 novembre l 17:30h l  Casal 
Municipal de la gent gran de l’Havana 
(camí Ral, 163, Mataró)

CASALS

UGT sindicato jubilados y 
pensionistas del Maresme. 
pl. de les tereses, 17. Mataró. Telf: 
93.755.14.17.
Novembre: • Dies 22 i 23, prenadal a 
Lloret de Mar. • Dia 26, dia de com-
pres a Andorra. 

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

Casal de gent gran Jaume 
Terradas. c/ Argentona, 59. int. 
93.757.99.52. Mataró.
• Festes 36è aniversari del casal (9 
al 28 novembre): Del 9 a l’11 a les 
10:30h, Campionat social de petanca. 
Dimecres 12 a les 17h, “Juguem tots” 
especial. Divendres 13 a les 17h, Re-
cital de poesies i muntatge foto-mu-
sical a càrrec del grup SOMNI. 18h, 
tarda de ball i convidada d’aniversari. 
Dissabte 14 a les 17h, tarda de cine 
al Casal. Diumenge 15 a les 11:30h 
al pati del casal, ballada de sardanes. 
17h, ball al Casal l’Aliança. Dilluns 16 
a les 17h, actuació Coral l’Arquera.

Associació de gent gran la 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Actuacions: Dimarts 10 novembre 
a les 17h, actuació 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€. 

gent grangent gran
www.totmataro.cat/gentgran

NÚM. 1696
DEL 6 AL 12 DE NOVEMBRE DE 2015

 Per enviar informació 

email: agenda@totmataro.cat 

• Ball cada dimecres a les 16,30h, 
amb música seleccionada de CD, a 
la Sala del Bar. • Activitats: Pintura 
a l’oli. Puntes coixí. Coral. Petanca. 
Informàtica. Grup Play Back. Grup de 
Teatre Gatassa.

Casal de gent gran de 
Cirera. Rda. Frederic Mistral, 3-5. 
Mataró. Tel.: 93.799.79.67.
• Ball: cada diumenge de 17 a 20h. 
• Exposició ‘Memoria en pieza’ de la 
Creu Roja, fi ns al 27 de Novembre.

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

El mussol/òliba
  jpatuel@copc.cat

apunts psicològics

En la mitologia clàssica, el mussol 
és un animal que acompanya Ate-
nea (per als grecs) i Minerva (per 
als romans), deessa o dea de la sa-
viesa, de la fi losofi a.

Aquest rapinyaire simbolitza la 
saviesa i la fi losofi a, perquè és ca-
llada, observadora i veu de nit, el 
que fa que pugui veure coses que 
els altres no poden. A més, s’amaga 
en llocs foscos, apartat de la gent i 
de les converses de les altres aus. 
Així troba moments per a pensar o 
fi losofar. Per altra banda, contem-
plar i considerar té més força de nit 
que de dia. Moltes vegades aquest 
rapinyaire apareix representat amb 
un mussol o òliba, símbol de conne-

xió amb la saviesa i la nocturnitat.
En cultures diferents de la clàs-

sica, hi ha molta gent que diu que 
l’òliba porta mala sort, i que si tro-
bes una òliba morta o que voleteja 
a prop de les fi nestres, algú que 
coneixes morirà aviat: “quan l’òliba 
canta, l’indi mor”. També hi ha qui 
diu que les òlibes són animals ma-
lignes que solien fer la funció de 
mascotes de dimonis i bruixes, par-
ticipant en foscos rituals nocturns.

Tot i que en la majoria dels con-
tes que ara coneixem l’òliba és un 
animal savi a qui consulten aquells 
que cerquen consell. L’òliba és pre-
sent en mites i llegendes d’arreu, i 
en molts d’ells varia el seu simbo-

lisme i signifi cat.
Al Japó, l’òliba es considera por-

tadora de fam i pestes. A la Xina i 
alguns països sud-americans se la 
relaciona amb el tro i amb el seu 
déu, mentre que al Paraguai, l’òliba 
és símbol de bona sort i bona for-
tuna, de poder i protecció. Tot això 
ens indica que som els humans els 
que atribuïm bondat o maldat als 
animals, i que ells, de la sort, no 
en saben res.

I convé pensar en aquest món 
nou de tecnoeconomia o tecno-
cràcia, que la informació no és la 
intel·ligència ni el raonament ni 
el seny, senzillament informació 
i tergiversada (segons interessos 
dels diaris i poders fàctics, com 
l’econòmic). Per tant, cal la refl exió 
crítica personal. És indispensable. 
I aleshores es té opinió personal. I 
és de savis. Els mussols o l’òliba 
ens ho poden recordar.

apunts psicològics

CLÍNICA DENTAL MARMOL
Implantología, Ortodoncia y Estética dental

Dr. Pablo Mármol:
Col. nº 3244

490€

IMPLANTE
DENTAL

Dr. Pablo Mármol:
Col. nº 3244

Mataró: Camí Ral, 377 Entlo. 2ª (Pl. Sta. Anna) · T 93 755 30 95

Premià de Mar: C/ L’Eixample 80, (Pl. Sardana) · T 93 751 77 42 

• Atendemos mutuas.
• Consulta y presupuesto sin cargo.
• Financiación a su medida.
• Sanitas y Carnet Jove 10% dto.

Mejoramos su
presupuesto
manteniendo
nuestra CALIDAD 

REGALAMOS CEPILLO ELÉCTRICO
por cada tratamiento de 

implante u ortodoncia

MÁS DE 10.000
IMPLANTES COLOCADOS

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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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

farmàciesfarmàciessèniors

joarxa@gmail.com

El bon funcionament d’una organitza-
ció socialment compromesa, en una 
societat amb una clara drogodepen-
dència envers els diners, cal afrontar-
ho amb l’aportació de nous valors i 
l’optimització d’altres ja existents. El 
principal valor que cal tenir en compte 
és el de la generositat, expressada en 
l’ajuda mútua, sense la qual res im-
portant és possible realitzar en aquesta 
vida. La generositat, també com una 
mostra palpable de la saviesa, de 
saber que solament saps que no saps 
res, la qual cosa ens predisposa a ser 
generosos amb els altres.

Un altre dels valors prioritaris és el 
del joc creatiu, que ens fa comprendre 
que la vida és un joc que acaba amb 
la mort i que l’entrada en la vellesa, 
comença quan es perd la il·lusió i 

la curiositat de voler ser més, preci-
sament aprenent a viure tot jugant. 
Finalment els valors de l’esforç i la 
tenacitat, sense els quals, una organit-
zació no funciona. Amb el simple oci, 
de no complicar-se la vida, de pensar 
que els altres solucionaran tots els 
nostres problemes, s’acaba generant 
un buit existencial que impedeix trobar 
el veritable sentit de la vida.

Tots aquests valors però, no són su-
fi cients per anar avançant, cal també 
la utilització d’un nou valor, el de la 
liberactuació (voluntariat i treball del 
segle XXI), entès com el fet de “passar-
ho bé amb molt de sentit de l’humor 
i creativitat realitzant, lliurement, 
activitats sense afany de lucre, per a 
aconseguir l’autorealització personal 
en un entorn individualista comunitari 
per a ser més amb els altres”.

MATARÓ
barri a barri

per anunciar-vos-hi truqueu al 93 796 16 42
o envieu un correu a mataro@totmataro.cat

SI ETS D’AQUESTS BARRIS

ANUNCIA’T!

TENS UN NEGOCI?
SURT A L’ESPECIAL BARRI A BARRI DE:

PERAMÀS
13-11-2015

EIXAMPLE
20-11-2015

CENTRE
27-11-2015
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fanals davant de l’Ajuntament a les 
sis de la tarda. 

Però la sensibilització és una de 
les tasques més importants a desen-
volupar i és per això que s’instal·larà 
una carpa informativa al carrer de 
Barcelona 2 -Capella de Sant Sebas-
tià- on també es realitzaran controls 
de glicèmies gratuïts durant tot el 
dia i hi haurà habilitat un espai amb 
un mural per dibuixar i maquillatge 
pensat pels més petits. 

El pròxim 14 de novembre es 
commemora el Dia Mundial de la 
Diabetis, i Mataró se suma a la 
celebració amb activitats diverses, 
organitzades des de la delegació 
del Maresme de l’Associació de Dia-
bètics de Catalunya. 

L’enlairada de globus que es farà 
a les dotze del migdia és una de les 
activitats més vistoses i destacades 
del dia i el color blau, simbòlic de la 
diabetis al món, farà encendre dos 

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

cultura
www.totmataro.cat

NÚM. 1693
DEL 16 AL 22 D’OCTUBRE DE 2015

Mataró se suma a la commemoració del 
Dia Mundial de la Diabetis 

ciutatciutat www.totmataro.cat

NÚM. 1696
DEL 6 AL 12 DE NOVEMBRE DE 2016

  
Hotel d’Entitats Sociosanitàries 

“Fundació Hospital“

C/Sant Pelegri, 3, 1r pis – 08301 
Mataró

Tel 93 790 29 38 

 

adcmaresme@adc.cat
www.adc.cat
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LA  MICROCIRURGIA I LES LENTS INTRAOCULARS
PERMETEN RECUPERAR LA VISTA DE MANERA PRECISA.  

ADÉU A LES
CATARACTES 

DR. EMILIO JUÁREZ
DIRECTOR MÈDIC DE

L’INSTITUT OFTALMOLÒGIC
TRES TORRES

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

VISIÓ 6.0

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

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

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

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

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

Tant la microcirurgia com
les lents intraoculars que

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.iott.net

T. 900 842 848
(TELÈFON GRATUÏT)
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Les ordenances fi scals superen el 
primer tràmit 

   
Mataró va aprovar de forma provi-
sional les ordenances, taxes i preus 
públics per a l’any que ve en el ple 
extraordinari de dijous passat. El 
projecte del govern de David Bote 
segueix endavant i va aconseguir 
els vots favorables de CiU i PSC, i 
en alguns punts, de PP, CUP i Vole-
Mataró, a banda de l’abstenció de 
l’oposició en molts d’altres punts. 
Els grups municipals confi en que 
algunes de les seves al·legacions 
es tinguin en compte de cara a 
l’aprovació fi nal, que es podria donar 
en el ple de desembre. Les ordenan-
ces fi scals preveuen un augment del 
preu de l’IBI i congelen la majoria 
dels altres impostos per evitar un 
impacte en la ciutadania.

L’increment de l’IBI de cara a 
l’any que ve és, de les ordenances 
fi scals, la notícia més signifi cativa, 
ja que farà augmentar, entre 20 i 
40 euros anuals, el 62 per cent dels 
rebuts de les llars. Això es deu al fet 
que s’acaba el període de bonifi ca-
cions legal que es va obrir el 2012, 
quan arran d’una revisió cadastral, 
el rebut es va disparar perquè el va-
lor de mercat dels immobles havia 
baixat més de 2,5 milions d’euros. 
És amb la fi nalització de les boni-
fi cacions que cal rebaixar el tipus 

impositiu de l’1,23 actual al 0,53. 

“Evitar que es dupliqui el rebut”
Segons Jerez, “la modifi cació que 
es tira endavant és necessària per 
evitar que el rebut es dupliqui” i 
cal tornar a un gravamen reduït que 
contribueixi a ajustar els ingressos, 
que augmentaran un 3,75 per cent, 
a les necessitats del consistori. Com 
que l’augment afectarà el sòl d’ús 
residencial, l’Ajuntament aplicarà 
un augment lineal del rebut de 
l’Impost d’Activitats Econòmiques 
(IAE) del 3,75% i que afecta només 
a aquelles empreses que facturin per 
sobre del milió d’euros anuals. El 
consistori proposa congelar la resta 
d’impostos i taxes, a excepció de la 
dels cementiris, que augmenta, per 
contracte, un 2,1 per cent.

Noves bonifi cacions
Per fer front a l’increment de l’IBI, la 
proposta d’ordenances fi scals preveu 
un augment del 30% en la partida 
destinada a bonifi cacions per a fa-
mílies nombroses o monoparentals, 
en funció de les seves rendes, i 
s’estudiarà fraccionar els pagaments 
domiciliats en quatre quotes, en 
comptes de les tres actuals. 

POLÍTICA
NOTÍCIA REDACCIÓ
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La tercera edició de la Festa al Cel 
se celebrarà, fi nalment, el 24 i 25 
de setembre del 2016. Tot i que en 
l’anunci de la continuïtat d’aquest 
festival aeri a Mataró s’havia plan-
tejat de fer-la l’1 i 2 d’octubre, la 
coincidència en aquell cap de set-
mana amb l’Ironman Barcelona ha 
obligat a avançar una setmana la 
Festa. Els alcaldes de Mataró i Cale-
lla, David Bote i Montserrat Candini, 
van desquadrar tots dos actes de 
mutu acord, ja que la celebració de 
la prova esportiva es realitza per la 
Nacional II, via que queda tallada 
amb motiu de la Festa al Cel.

Ja aquest 2015 la Festa al Cel es 
va avançar un cap de setmana res-
pecte de la primera data anunciada, 
en aquest cas per no coincidir amb 
les eleccions al Parlament de Cata-
lunya del 27 de setembre.

Així com la Festa al Cel és la 
gran aposta d’atracció de visitants 
i promoció de ciutat de Mataró –
que amb el canvi de dates tornarà 
a coincidir amb La Mercè a Barce-
lona– l’Ironman Barcelona és una 
de les puntes de llança del turisme 
esportiu pel qual aposta Calella, 
juntament amb altres actes com el 
Challenge o la sortida de la Volta 
Ciclista a Catalunya. 

FESTA AL CEL
NOTÍCIA REDACCIÓ

La Festa al Cel serà el 24 
i 25 de setembre, set dies 
abans del previst

La data anunciada prèviament 
coincideix amb l’ironman 
Barcelona que usa la N-II

L’oposició facilita l’aprovació 
en espera del període 
d’al·legacions

ALUART TOT

La tramitació de les ordenances 
es fa en paral·lel a la dels pres-
supostos i el PAM. 
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“El ioga és apropiat per a tothom, no importa l’edat o el físic”

publireportatgepublireportatge

Ioga per a mares i bebès: Espai per 
integrar el vincle amb la criatura.
Ioga per a nens: Classes de ioga per 
a nens amb jocs temàtics, i creatius.
Kundalini ioga per a empreses: Les 
necessitats del treball en equip amb 
fl uïdesa i efectivitat.

Quins són els avantatges del ioga?
La pràctica pot ajudar a calmar la 
ment i podria facilitar fer front a 
problemes com l’ansietat, la de-
pressió i l’estrès. T’ensenya com 
obtenir un sistema immunològic 
fort, glàndules vitals, un sistema 
nerviós fort, bona circulació i una 
consciència de l’impacte dels teus 
hàbits. La singularitat del Kundali-
ni ioga és que aconsegueix tot això 
molt ràpidament.

Quin tipus de persona és més indi-
cat per a practicar-lo?

Shunia Ioga arriba a Mataró per 
fomentar la pràctica d’aquesta acti-
vitat. Parlem amb Maurice Díez, el 
seu responsable.

Quan fa que va obrir el seu centre?
Shunia Ioga es va fundar a Barce-
lona el 1992 i ara el centre Shunia 
Ioga Maresme obre les seves portes 
a tota la comarca el 9 de Novembre.

Què el fa diferent?
Som l’únic centre amb un espai 
ampli i tranquil davant del mar 
l’activitat principal del qual és el 
Ioga, especialment el Kundalini Ioga 
amb les seves diverses branques. És 
una disciplina sagrada que prové de 
l’Índia i comprèn, de forma integral, 
totes les branques del ioga. És un 
ioga dinàmic i vital, en el qual es 
treballen tots els aspectes de l’ésser 
humà, capaç de provocar una pro-
funda transformació tant interior 
com exteriorment.

Quins serveis ofereixen?
Kundalini Ioga, el ioga de la cons-
ciència, és el ioga més antic que 
es coneix.
Hatha Ioga: se centra en el cos pro-
piciant el benestar a nivell físic i 
mental.
Shakti dansi: el ball que mou la teva 
energia i et porta a l’harmonia.
Ioga embarassades: Per experimen-
tar l’embaràs d’una forma conscient.

És apropiat per a tots, no importa 
l’edat, o l’estat físic. És independent 
de les creences de cadascú, perquè 
no és un dogma o una religió, si bé té 
elements comuns amb algunes tradi-
cions religioses. Es diu que “el ioga 
és la clau daurada que obre la porta 
a la pau, la tranquil·litat i l’alegria.”

Com miraria de convèncer un no 
practicant perquè s’hi iniciés?
Sols li explicaria que mitjançant 
la pràctica del ioga coneixem que 
s’arriben a baixar els nivells d’estrès, 
a relaxar-se, exercitar conscien-
tment, respirar, baixar la pressió 
de la vida quotidiana, a recordar 
l’excel·lència de l’ésser humà, a 
confi ar en l’esdevenir de la vida, a 
sentir-se pròspers, i a més oferim un 
espai ampli, bell, còmode, acurat, 
acollidor on tothom se senti molt bé.
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Continua pujant la sinistralitat 
laboral al Maresme

   
L’Observatori de Desenvolupament 
Local del Consell Comarcal del 
Maresme ha publicat l’informe 
de sinistralitat laboral del tercer 
trimestre de l’any en el qual es 
confi rma la tendència a l’alça del 
nombre d’accidents en el lloc de 
feina. En aquest període es van 
comunicar 816 accidents de tre-
ball amb resultat de baixa laboral. 
Tot i que majoritàriament van ser 
lleus, el nombre de sinistres greus 
es va duplicar respecte del trimes-
tre anterior.

La tendència maresmenca con-
trasta amb la de la província de 
Barcelona i de Catalunya que han 
registrat descensos del 6.03% i del 
0,74% respectivament. Les dades 
al Maresme del tercer trimestre de 
l’any indiquen que s’han produït 

810 accidents laborals, un 13,97% 
més que el trimestre anterior i un 
16,57% més en la comparativa 
interanual. 

Del total de sinistres registrats, 
514 han tingut com a víctimes ho-
mes i 302 dones. L’augment de la 
sinistralitat ha afectat els dos sexes, 
però ha tingut més incidència sobre 
el col·lectiu femení amb una pujada 
percentual del 20,80%. En el cas 
dels homes, l’increment ha estat 
del 10,30%.

Predominen els lleus
La part positiva és que el 99,2% 
dels treballadors i treballadores que 
han tingut un accident laboral han 
estat pronosticats de lleus. Només 
6 accidentats van patir ferides greus 
i no s’ha hagut de lamentar cap víc-
tima mortal. Les dades per sectors 
econòmics reflecteixen un incre-
ment de la sinistralitat als serveis 
(18,56%), a la construcció (8,57%) 
i a la indústria (7,09%). 

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ
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La Policia Local de Mataró van alli-
berar divendres 30 d’octubre, un gos 
i cinc gats que es trobaven en estat 
d’abandonament a l’interior d’un 
pis situat al carrer de Francisco de 
Rojas, al barri de l’Escorxador. El 
cap de setmana anterior, veïns de 
l’edifi ci van comunicar les seves 
queixes en relació a la situació en 
què es trobaven els animals. Feta 
una inspecció exterior per part de la 
Policia Local, es va poder comprovar 
que al pati de l’immoble es trobaven 
els sis animals en un greu estat de 
desnutrició i insalubritat.
 
Dos mesos abandonats
Feia uns dos mesos que la persona 
que tenia llogat el pis no es trobava 
al mateix, i els animals sobrevivien 
amb el menjar i l’aigua que els hi 
llençaven alguns veïns. Després 
de diferents intents infructuosos 
per localitzar el llogater, i de les 
necessàries gestions judicials i ad-
ministratives, la Policia Local i el 
Servei de Salut de l’Ajuntament va 
alliberar fi nalment els animals di-
vendres. La SPAM s’ha fet càrrec del 
gos i els cinc gats. La Policia Local, 
per la seva part, ha instruït diligèn-
cies penals per un possible delicte 
d’abandonament d’animals. 

SUCCESSOS
NOTÍCIA REDACCIÓ

Alliberen cinc gats i un 
gos que estaven mig 
abandonats en un pis

El veïns de l’edifi ci al carrer 
Rojas van denunciar el seu 
estat a la Policia Local

Aquesta tendència contrasta 
amb els descensos a nivell 
provincial i català

ALUART AM

  Un lideratge dolorós

Traspassades aquestes dades a l’Índex d’incidència (nombre d’accidents 
per cada 100.000 afi liats a la Seguretat Social) que permet veure mi-
llor l’evolució dels accidents al lloc de treball, el Maresme es manté 
al capdavant en accidents laborals. L’Índex maresmenc és de 957,43 
accidents per cada 100.000 afi liats, mentre pel conjunt de la provín-
cia és de 761,28 i a Catalunya és del 834,09. Les xifres es mantenen 
més altes a tots els sectors econòmics, però és l’agricultura on hi ha 
un major nombre de sinistres en relació al volum de treballadors. 

Tot ciutat sinistralitat.indd   1 3/11/15   12:15
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 M.R. COLLDEFORN
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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
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                 EL MILLOR INICI
EL Quadis CN Mataró porta set partits 

sense perdre

o s t e o p a t i a

f i s i o t e r à p i a

Montserrat Cabré Esteve
Osteòpata i fisioterapeuta / col. 5162

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

Centre Osteopatia
Montserrat Cabré

Solucionem la majoria de casos a la primera visita

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

o s t e o p a t i a

f i s i o t e r à p i a

ntserrat Cabré Esteve
col. 5162
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Garcia Bragado
L’atleta del CA Laietània parti-
ciparà en els Jocs Olímpics de 
Rio 2016 que seran els seus 
setens Jocs.

Trobada entrenadors
Mataró Radio i M1tv va reunir 
els tècnics del Mataró Feimat i 
del Mataró Parc Boet abans del 
derbi de diumenge

 AGENDA STAFF    EL TOT ESPORT

REDACTOR EN CAP DEL TOT ESPORT

JOSEP GOMÀ

Diumenge passat el CE Mataró va 
empatar a zero davant del Lloret, un 
resultat que ja s’havia produït una set-
mana abans enfront de la UE Sants. 
Per tant, si com se sol dir, “els gols són 
la salsa del futbol”, aquí al Municipal 
del Centenari hem tingut tres hores 
de futbol sense cap mena de salsa. 
I és que costa molt fer gols. A la 1a 
Catalana, en relació a la categoria in-
ferior, s’han vist equips més físics, que 
pressionen més i que solen estar més 
preocupats per no deixar jugar i aprofi -
tar errades del contrari, que no pas per 
construir buscant el gol. Fins ara en 
aquesta categoria hi ha set equips que 
han fet un gol o menys per partit, i cap 
arriba als dos gols de mitjana. I un dels 
dos líders, el Mollet, amb 10 gols mar-
cats ha fet 19 punts. El Mataró amb els 
mateixos gols té 9 punts menys!

L’equip de José M. Polo ja porta qua-
tre jornades consecutives sense perdre, 
cosa que només poden dir els dos pri-
mers classifi cats, que són el Manresa 

i el Mollet, i l’equip groc-i-negre també 
ha empatat quatre cops seguits a casa, 
una situació que no es donava des de la 
temporada 82-83 a 3a Divisió quan es 
va empatar consecutivament amb Vila-
franca, Tortosa, Canovelles i Igualada. 
Però aleshores l’empat tenia la meitat 
del valor que una victòria... i ara no! 

La temporada 95-96 es va “instau-
rar” el premi de donar 3 punts per 
victòria amb l’objectiu que els equips 
arrisquessin una mica més, però no 
sembla que hagi donat massa resultat. 
El Mataró ho va fer a l’Escala i al camp 
del Molletense i li va sortir prou bé, i 
en dos partits es van guanyar sis punts, 
mentre que amb els quatre empats de 
casa només se n’han sumat quatre. 
Arriscar vol dir que es pot guanyar... o 
perdre. Però si en lloc de quatre empats 
fas dues victòries i dues derrotes tens 
dos punts més! Són els tècnics els qui 
valoren què és més profi tós per als seus 
equips. El que no queda clar és si pen-
sen en l’espectacle...

Futbol sense salsa
    A la 1a Catalana els gols no són cosa fàcil de veure

OPINIÓ

TELÈFON  93.790.70.98 
FAX  93.755.41.06
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 PERSONATGE  FET DESTACAT   

.

CASA

WATERPOLO
DIVISIÓ D’HONOR MASCULINA. QUADIS CN 

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

HANDBOL
1A ESTATAL.  JOVENTUT HANDBOL MATARÓ - 

SANT MARTÍ ADRIANENC. Dissabte a les 18 
hores al Pavelló Teresa Maria Roca.

LLIGA CATALANA FEMENINA.  JOVENTUT HAND-

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

HOQUEI
1A ESTATAL.  MIS IBÉRICA CH MATARÓ - CP 

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

BÀSQUET

COPA CATALUNYA FEMENINA. PLATGES MATARÓ 

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

COPA CATALUNYA. MATARÓ FEIMAT - MATARÓ 

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

FORA

FUTBOL
PRIMERA CATALANA CATALANA. AVIÀ - CE MA-

TARÓ. Dissabte a les 17 hores al Municipal 
d’Avià.

WATERPOLO
DIVISIÓ D’HONOR FEMENINA. MEDITERRANI - 

LA SIRENA CN MATARÓ. Dissabte a les 13:30 
hores a la piscina Josep Vallès de Barcelona.
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5A JORNADA 31 OCTUBRE

Mediterrani - Rubí  . . . . . . . . . .8-6
CN MATARÓ - Sant Andreu .7-7
CN Barcelona - Catalunya . 11-6
Terrassa - Sabadell  . . . . . . . 8-11
Navarra - Canoe . . . . . . . . . . 9-11
Barceloneta - S.Feliu . . . . . . 11-5
CLASSIFICACIÓ. Sabadell 18;  

Barceloneta 16, QUADIS CN 
MATARÓ, CN Barcelona i Canoe 
12; Terrassa 10; Mediterrani 9; 
Navarra 6, Sant Andreu i Cata-
lunya 4; Rubí 1; Sant Feliu 0. 

7A JORNADA 7 NOVEMBRE

QUADIS CNM - Canoe Madrid
Visita madrilenya
El Quadis el dissabte a les 
12:45 hores rep el Canoe, 
que la temporada passada va 
guanyar per un insòlit 2-4, 
després d’haver patit 10 de-
rrotes seguides aquí a Mataró.
És un partit important per 
intentar consolidar-se en el 
tercer lloc de la taula.  

Remunten per empatarRemunten per empatarRemunten per empatarRemunten per empatar

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

CN SANT ANDREU. Santis, Frauenfelder (1), Cerruti 
(1), Barnils, Dani Hernàndez (3), Winkelhorst, Basté, 
Molina, Bruger (1), Aguilella, Bofi ll, Bruder (1).

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

El Quadis conserva la imbatibilitat, però no-
més sumant un punt per l’empat amb el CN 
Sant Andreu, que va posar les coses compli-
cades, com sol ser habitual a Mataró, on ha 
puntuat en quatre de les cinc darreres visites.

Va ser un partit força travat amb domini de 
les defenses (més oberta la dels andreuencs i 

DIVISIÓ D’HONOR MASCULINA

WATERPOLO    
DIV. D’HONOR MASC.

CRÒNICA REDACCIÓ

El Sabadell està 
intractable

QUADIS CN 
MATARÓ

CN SANT 
ANDREU7 7

més tancada la local), però tant en el primer 
quart com en el segon els andreuencs van tenir 
un punt més d’encert i al descans han anat amb 
avantatge de 2-4.

A la represa els visitants van marcar dos 
gols, replicats de seguida pel Quadis que es 
tornà a posar al partit,  pujant un punt la seva 
intensitat defensiva, i ja acabant el període, 
Víctor amb un molt bon xut va posar el 5-6.

A l’inici del darrer quart Dani Hernàndez 
va marcar el 5-7. Aleshores van aparèixer 
els dos holandesos Thomas Lucas i Robin 
Lindhout, per empatar marcant dos gols, el 
primer a la boia i el segon amb un magnífi c 
xut, que van fer embogir un grup de joves 
holandesos d’stage al Centre i que eren a les 
grades. Fins al fi nal nervis i poques opcions 
per als dos equips. La més clara la va tenir 
Bruder però va aparèixer Mario Lloret per 
aturar el potent xut.   

4A JORNADA 31 OCTUBRE

Moscardó - CN MATARÓ . . .5-11
Dos Hermanas - S.Andreu. .9-11
Zaragoza - Sabadell. . . . . . . . 7-34
WP Navarra - Mediterrani 13-19
Terrassa - Rubí . . . . . . . . . . . .3-11

CLASSIFICACIÓ. Sabadell, LA 
SIRENA CN MATARÓ Sant 
Andreu 12; Mediterrani, Rubí 9; 
Moscardó i Zaragoza 3; Terrassa, 
Navarra, Dos Hermanas 0.

5A JORNADA 7 NOVEMBRE

Mediterrani - LA SIRENA CNM.
Partit complicat
La Sirena té un dels par-
tits que poden ser compli-
cats a la piscina del “Medi”.
Fa 7 temporades que l’equip 
mataroní surt invicte d’allà, 
havent cedit un empat en els 
darrers sis anys. La temporada 
passada  victòria per 8-10.  

WATERPOLO    
DIV. D’HONOR FEM.

Sense canvis a la 
classifi cacióLa Sirena solvent

LA SIRENA CN MATARO. Elisabeth Keeve, Ariana 
Gragnolati, Alkistis Benekou (4), Roser Tarragó 
(2), Marta Bach (2), Ona Meseguer, Clara Cambray 
(1), Ciara Gibson, Alba Bonamusa, Marcela Ríos i 
Laura López.

PARCIALS’. 1-2, 1-2, 1-4, 2-3.

L’equip de La Sirena CN Mataró va guanyar a 
la piscina del Moscardó a Madrid i continua 
a dalt de la classifi cació. El partit no va ser 
fàcil, ja que les madrilenyes ho van posar molt 
complicat en els dos primers quarts, amb bona 
defensa i bona porteria, i al descans La Sirena 
només dominava per dos gols.

Al tercer quart, amb un gran treball defensiu, 
va anar desgastant l’equip local i amb la grega 
Alkistis Benekou inspirada, va fer un parcial 
d’1-4 que ja va decidir el partit, que encara 
va tancar amb un darrer parcial favorable.   

DIVISIÓ D’HONOR FEMENINA
CRÒNICA REDACCIÓ

MOSCARDO 
MADRID

LA SIRENA  
CN MATARÓ 5 11

El millor inici

QUADIS CN MATARO. Mario Lloret, Ramiro Veich (1), 
Marc Corbalán, Víctor Fernàndez (1), Robin Lindhout, 
(2) Pol Barbena (2), Pau Bach (3), Àlex Codina, Pau 
Schnizler (1), Thomas Lucas (2), Albert Merino (1), 
Víctor Roqué, Xavier Casabella.

PARCIALS’. 4-3, 4-0, 3-2, 2-1.

El Quadis CN Mataró, en partit de la setena 
jornada, va superar còmodament el cuer de 
la Divisió d’Honor, un equip que ha ascendit 
i que feia 15 anys que no estava a la màxi-
ma categoria. Amb aquest triomf el Quadis 
completa el seu millor inici que havia estat fa 
dues temporades quan va caure per primera 
vegada a la setena jornada de lliga. El Quadis 
va sortir a per totes (4-1 als 4’), el marcador 
es va ajustar (4-3), però un parcial de 6-0 ho 
va deixar decidit.  

DIVISIÓ D’HONOR MASCULINA
CRÒNICA REDACCIÓ

QUADIS      
CN MATARÓ

CN SANT 
FELIU 13 6
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6A JORNADA 1 NOVEMBRE

Sant Martí Adr.- Gavà . . . .30-29
S.Bonanova-JH MATARÓ 24-28
Sarrià - Esplugues . . . . . . .32-31
Mar.Zaragoza-Palautord.. .27-24
OAR Gràcia - Lleida Par. .30-30
S.Joan Despí - S.Cugat  . .24-24
Sesrovires - Montcada . . .26-25
S.Quirze - Granollers B . . .45-29
CLASSIFICACIÓ. JOVENTUT 

MATARÓ 12; Sant Martí Adr.,  
Sarrià, Sant Quirze 10, Maris-
tas Zaragoza 9,  Granollers 8; 
Esplugues 7; Salle Montcada 
6; Palautordera i Sant Cugat 5; 
OAR Gràcia, Sant Joan Despí 3; 
Sesrovires, Gavà, Salle Bonano-
va, Lleida Pardinyes 2. 

7A JORNADA 7 NOVEMBRE

JOVENTUT MAT.- Sant Martí Adr.
El JH Mataró rep un dels seus 
perseguidors immediats en el 
que fi ns ara és el partit més 
compromès que ha tingut. 

6A JORNADA 31 OCTUBRE

Gavà - Vilanova Camí . . . . .25-21
Sesrovires - Ascó.. . . . . . . . 28-15
Canovelles - Vilamajor  . . . 21-21
Cardedeu - Igualada . . . . . 32-15
S.Vicenç - JH MATARÓ . . 27-18
Tortosa - Lleida Pard.  . . . . 35-22
S.Quirze - OAR Gràcia B. . 23-20
CLASSIFICACIÓ. Sant Vicenç 12; 

Vilamajor 11; Canovelles i Ses-
rovires 9; Sant Quirze 8; Gavà 
7; OAR Gràcia B i Cardedeu 6; 
JOVENTUT MATARÓ i Tortosa 
4, Ascó, Igualada, Vilanova Camí 
2; Lleida Pardinyes 0.

7A JORNADA 7 NOVEMBRE

JH MATARÓ - Sesrovires

ALTRES RESULTATS. 2a Cat. 
JHM B - Sesrovires B 25-22; 
3a Preferent: JHM Atlètic - 
Valldoreix 28-20; Juv. masc.: 
Banyoles - JHM 10-43 ; Cadet 
masc: Sesrovires - JHM 29-37 
Inf. masc: Granollers B - JHM 
31-29; Cadet fem.: Sesrovires 
- JHM 13-37; Infantil fem: JHM 
- Cerdanyola 19-23.

JOVENTUT MATARÓ.  Pol Gavañach, Oriol Mas (ha 
sortit a un llançament de penal) i Dani Torvisco 
porters; Jan Bonamusa (4), Berenguer Chiva (1), 
Daniel Aguilera (1), Bernat Muñoz (9), Oriol Vaqué 
(3), David Pedragosa (2), Roc Segarra (3), Marc 
Martínez (1), Eric Martínez (1), Àlex Bosch (2), Marc 
Castilla (1), Oriol Virgili (jugador del sènior B que ha 
debutat a 1a Estatal).

PARCIALS. 2-2, 6-4, 8-6, 11-9, 13-11, 14-13 descans; 
16-14, 18-15, 19-19, 20-21, 20-23, 24-28.

El JH Mataró va guanyar en la seva primera visita 
a 1a Estatal a la pista de la Salle Bonanova, i es 
manté líder en solitari i imbatut. Va ser un triomf 
valuós tenint en compte que l’equip anava amb 
les baixes de Toni Busquets, Bernat Bonamusa 
i Pepo Juàrez, i que el porter Pol Gavañach no 
estava al cent per cent, i que l’equip “col·legial” 
venia de guanyar el seu primer partit a Gavà i 
volia oferir el primer triomf a la seva afi ció a 
casa. L’equip barceloní va defensar molt dur i va 
posar les coses molt complicades al Joventut que 
durant la primera part no va estar bé en defensa, 
i va anar sempre a remolc, amb diferències que 
van arribar als tres gols.

A la represa anava tot pel mateix camí fi ns al 
19-16, però a partir d’aquí va sorgir l’esperit de 
líder. Va millorar la intensitat defensiva i amb 

1A ESTATAL MASCULINA

HANDBOL    
1A DIV. ESTATAL MASC.

HANDBOL   
LLIGA CATALANA FEM.

CRÒNICA REDACCIO

un parcial de 0-5 va capgirar el marcador, 
posant la pressió sobre l’equip local, que es 
va fondre, i sota l’impuls de Bernat Muñoz, 
amb l’ajut de Pedragosa i Vaqué a la primera 
línia, i Jan Bonamusa resolent a l’extrem, va 
anar ampliant l’avantatge fi ns a un 22-27, que 
va donar un fi nal força tranquil. 

GRAN TARDA D’HANDBOL
Demà dissabte a les 18 hores el Joventut rep 
el Sant Martí Adrianenc, un dels seus perse-
guidors i subcampió la temporada passada, en 
la qual el Joventut va guanyar per 25-22. A 
l’anterior també victòria local (39-32), abans 
un empat i sis victòries visitants seguides.

Abans, a les 16 hores, l’equip femení rep 
el Sesrovires en un partit molt important. 

Tres forts 
perseguidors

S.Vicenç, líder sol

LA SALLE 
BONANOVA

JOVENTUT 
MATARÓ24 28

L’equip groc-i-negre no ho va tenir fàcil 
per guanyar a la pista de la Bonanova

Treuen l’esperit   
de líders

JOVENTUT MATARÓ.  Laia Argelich portera; Cristina 
Arteaga, Cristina Moreno, Isa Latorre (6, 1 de p.), Mar 
Gómez, Aina Rossell (2), Tinna Falconi (2), Inez Krul 
(1), Roser Villalba, Irene Hernàndez (1), Judith Pérez, 
Laia Nonell, Saray Romero (4), Sandra Cariteu (1).

El femení del JH Mataró va caure derrotat a 
la pista del líder de la Lliga Catalana, per una 
diferència que l’equip local ja havia assolit a la 
primera part, on el Sant Vicenç, que té aspira-
cions d’ascens, va imposar la seva contundent 
defensa, la sortida al contraatac, i la superioritat 
en els u contra u i va tancar amb un avantatge de 
16-8. A la represa l’equip mataroní va millorar 
en defensa i el segon parcial es va perdre només 
d’un gol, millorant molt la imatge de l’equip.  
 

LLIGA CATALANA FEM.
CRÒNICA REDACCIO

HANDBOL 
SANT VICENÇ

JOVENTUT 
MATARÓ27 18

El líder massa fort

LLAVANERES MARESMEWEEK.  Gisela Peláez (10 
aturades), portera; Roser Mitjans (2 gols), Paula 
Soler (6), Jana Corcobado (3), Clara Weisweiler 
(1), Irene Chiva (1), Nuria Palacios (1), Júlia Soler 
(3), Àurea Martínez (1), Diana Gomà (6) i Mònica 
Torrellas (4).

L’equip de l’Handbol Llavaneres continua a 
dalt de la classifi cació, empatat a punts amb 
el Sant Boi, després d’una victòria molt còmoda 
davant del B del Sant Quirze, que va resistir 
fi ns al descans. Ara, aquest diumenge, l’equip 
jugarà a la pista del Martorell. 

L’equip masculí que juga a 3a Catalana va 
millorar molt i va perdre només per un mínim 
20-21 a casa davant la Salle Montcada B. 

1A CATALANA FEM.
CRÒNICA REDACCIO

HANDBOL 
LLAVANERES

SANT QUIRZE 
B28 11

Continuen guanyant  Primera derrota

MATARÓ PARC 
BOET

CB           
SEDIS
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7A JORNADA 31 OCTUBRE

Sant Josep - Vic . . . . . . . . . 66-49
Cerdanyola - Terrassa . . . . .67-50
Alpicat - Minguella . . . . . . . 68-58
Sant Adrià - La Bisbal . . . . 84-64
Sant Cugat - Granollers . . .83-77
Sedis - MATARÓ . . . . . . . . . 59-56
CC Badalona - Artés . . . . . .67-75
BOET - Castellar . . . . . . . . suspès

CLASSIFICACIÓ. Sant Josep 14; 
Sant Adrià i MATARÓ FEIMAT 
13; Cerdanyola i Sant Cugat 
12; Vic 11; Granollers i Artés 
10; MATARÓ PARC BOET, CC 
Badalona, La Bisbal, MIngue-
lla, Sedis, Alpicat i Terrassa 9; 
Castellar 7.

El Sant Josep va guanyar i des-
prés de la derrota del Mataró 
Feimat és líder en solitari i únic 
equip invicte dels dos grups de 
Copa Catalunya.

8A JORNADA 8 NOVEMBRE

MATARÓ - BOET
Diumenge a les 18.30 hores,  al 
Palau Josep Mora, s’enfronten 
els dos equips de la ciutat. 
El partit es podrà seguir per 
Mataró Ràdio i es podrà veure 
després per M1tv.  

7A JORNADA 31 OCTUBRE

Sant Nicolau - Geieg . . . . .88-85
Sant Fruitós - Barça . . . . .49-62
ARENYS - PLATGES . . . .51-54
Granollers - Valls  . . . . . . . . 57-59
Vilanova - Gramenet . . . . .46-49

CLASSIFICACIÓ. Barça i Geieg 
13; Valls 12; Granollers 11; 
ARENYS, PLATGES, Gramenet 
i Vilanova 10; Sant Nicolau i Sant 
Fruitós 8.

8A JORNADA 8 NOVEMBRE

ARENYS - PLATGES

Diumenge a les 16.30 hores el 
Platges de Mataró rep la visita 
del Granollers. Un triomf podria 
catapultar a les grogues fi ns a 
la quarta plaça.  

 Primera derrota

INCIDÈNCIES.  Partit suspès quan restaven poc més 
de 5 minuts per arribar al descans..

El partit del Mataró Parc Boet davant el CB 
Castellar de dissabte passat, es va suspendre 
quan faltaven 5 minuts i 44 segons per arribar 
al descans, pel trencament d’una cistella. El 
taulell d’una de les cistelles del Pavelló Eusebi 
Millan va cedir després d’una esmaixada del 
jugador local Marc Hermoso quan el marcador 
era de 29-24 a favor dels mataronins. 

COPA CATALUNYA FEMENINA

BÀSQUET    COPA CAT.

COPA CATALUNYA FEM

Una de les cistelles del Pavelló 
Eusebi Millan va cedir després d’una 
esmaixada

A hores d’ara encara no se sap quan es 
jugarà el que queda de partit.

DIUMENGE DERBI MATARONÍ
Diumenge a les 18.30 hores el Palau Josep 
Mora acollirà el primer derbi mataroní de la 
temporada entre el Mataró Feimat i el Mataró 
Parc Boet. S’espera un partit molt igualat i 
trepidant, com tots els que han jugat aquests 
dos equips en les darreres dues temporades. 
El Boet arriba al matx arrossegant encara molts 
lesionats i amb un joc molt irregular, mentre 
que el Mataró Feimat afronta el matx després 
de patir la primera derrota de la temporada. 

Aquest serà el 5è partit ofi cial entre aquests 
dos equips, fi ns ara el balanç és de 3 victòries 
del Boet i 1 del Mataró que encara no sap el 
que és guanyar al seu rival al Palau.    

MATARÓ. Nacho Ariño (11), David Romero (8), Guallar 
(10), Santi Serrataco (12), Jordi Costa (3) cinc inicial; 
Rafa Prats, Sergi Ventura (2), Ferran Tardio, Marc 
Coll (6), Osayande (4).

MARCADOR. 23-17, 35-33, 46-49, 59-56.

Després d’encadenar sis victòries seguides, 
el Mataró Feimat va patir a La Seu d’Urgell la 
primera derrota de la temporada davant l’equip 
local del Sedis. Està clar que algun dia havia 
d’arribar, però el que ningú esperava és que 
aquesta arribés davant d’un rival que fi ns ara 
només havia sumat una victòria i que era un 
dels cuers. Un parcial en contra de 13-7 en el 
darrer quart va sentenciar els grocs.  

El Sant Josep 
líder solitari

 El Platges sisè

Es trenca la ratxa de sis victòries 
seguides del Mataró Feimat

MATARÓ PARC 
BOET

CB    
CASTELLAR29 24

COPA CATALUNYA MASCULINA

Guanyen el derbi

El femení del Platges de Mataró va donar un 
cop de puny sobre la taula i va guanyar el derbi 
maresmenc de Copa Catalunya 51-54, a la pista 
de l’Arenys Bàsquet. Després de set jornades 
de lliga, aquesta és la tercera victòria de la 
temporada i la segona consecutiva d’un Platges 
que escala posicions i que empata a punts amb 
l’altre equip maresmenc de la categoria.

A mesura que passen les jornades, les noves 
incorporacions sembla que cada cop estan més 
adaptades, i això s’està notant en els resultats. 
Aquest cap de setmana, el Platges tindrà una 
prova de foc al Palau Josep Mora davant del 
Granollers, un equip que té un triomf més.  

Segona victòria consecutiva del 
Platges de Mataró

ARENYS 
BÀSQUET

PLATGES 
MATARÓ51 54CB           

SEDIS 59 56 MATARÓ     
FEIMAT

BÀSQUET
COPA CATALUNYA REDACCIÓ

Suspès el partit del Mataró Parc BoetSuspès el partit del Mataró Parc BoetSuspès el partit del Mataró Parc BoetSuspès el partit del Mataró Parc Boet

portada ete 1401.indd   5 4/11/15   16:58



hoquei patins 6esportel esport www.eltotesport.com

No poden amb el vigent campióNo poden amb el vigent campió

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

MARCADOR. 5’ Masclans de falta directa (0-1); 25’ 
Gurri (0-2); 27’ Herrera de penal (0-3); 38’ Busquets 
de falta directa (0-4).

El Medicare System Mataró venia de jugar, la 
setmana passada, a la pista del Manlleu, un 
dels millors equips d’OK Lliga i d’encaixar una 
derrota dura i, capricis del calendari, aquesta 
setmana tornava a trobar-se amb un dels 
clars aspirants al títol, el Generali HC Palau 
Plegamans.

OK LLIGA

HOQUEI   
OK LLIGA FEMENINA

CRÒNICA MARC GOMÀ

El Medicare System va estar dins del 
partit, però la defensa i l’efi càcia en 
atac del Palau van sentenciar 

L’equip va començar intens aquest dissa-
bte, amb Èrika Arellano a la porteria, Carla 
Fontdeglòria, Anna Fontdeglòria, Marta Soler 
i Xantal Piqué, però ben aviat, el partit es va 
complicar per una targeta blava a Marta Soler 
que va permetre que el Palau s’avancés de 
falta directa. Les visitants van basar el seu 
joc en una defensa que va vorejar la perfecció 
i pràcticament va limitar el joc del Mataró a 
algun contracop puntual i a xuts llunyans. 
Poc bagatge per aconseguir vèncer a un equip 
com el Palau.

Però el resultat fi nal, 0-4, tampoc refl ecteix 
el que va passar a la pista. El partit va estar 
igualat i disputat, d’anades i vingudes, i es va 
resoldre per l’efectivitat brutal que van tenir 
les visitants en aprofi tar les seves ocasions. 
Dues faltes directes, un penal i un contracop 
quan el Mataró estava buscant l’empat a 1 al 
principi de la segona part, són les 4 jugades 
que van decidir el partit. 

MEDICARE 
SYSTEM

PALAU 
PLEGAMANS0 4

OK LLIGA
NOTÍCIA REDACCIÓ

CH MATARÓ. Sergi Grané, Jordi Bartrés, Èric Florenza 
(1), Marc Povedano i Èric Serra equip inicial; Marçal 
Oliana, Oriol Pujol, Pablo Fernández i Nil Castellví.

MARCADOR. 5’ Yepes (1-0); 11’ Gilabert (2-0) 19’ 
FLORENZA (2-1); 30’ Serrallonga (3-1); 48’ Farnés 
(4-1); 50’ Yepes de falta directa (5-1).

El Mis Ibérica CH Mataró no es va acabar de 
trobar a la pista de parquet del Sant Cugat, i 
va encaixar la primera derrota de la temporada, 
després de guanyar els dos primers partits. 
Jordi Bartrés va haver de deixar el partit per un 
fort cop al turmell, i això va ser un impediment 

SANT     
CUGAT

MIS IBÉRICA 
CH MATARÓ5 1

La falta d’encert i d’adaptació al 
parquet passen factura

més per poder plantar cara als locals. El Sant 
Cugat es va avançar al minut cinc de partit, 
aprofi tant un contracop de Yepes, i al minut 
onze ja feien el 2-0 amb un xut de Gilabert. 

Abans del descans, Florenza va poder fer 
el 2-1 aprofi tant la pantalla d’un company, 
deixant el partit obert de cara a la segona 
meitat, però als cinc minuts de la represa 
Serrallonga aprofi tà un refús de Grané per fer 
el 3-1 que deixava el partit molt ben encarrilat 
pels locals. 

La falta d’encert ofensiu no va permetre als 
de Vadillo fi car-se de nou dins del partit, i en 
els darrers minuts el Sant Cugat va aprofi tar la 
desesperació visitant per marcar dos gols més 
i establir el 5-1 defi nitiu.  

HOQUEI   
1A ESTATAL 

El Manlleu líder 
solitari

4A JORNADA 31 OCTUBRE

Bigues - Cerdanyola . . . . . . . 3-1
Alcorcón - Manlleu . . . . . . . . 2-3
Terrassa - Voltregà . . . . . . . . 3-4
CH MATARÓ - Palau  . . . . . . 0-4
Gijón - Santa Maria  . . . . . . . 6-0
Igualada - Las Rozas . . . . . . 2-2
Girona - Vilanova  . . . . . . . . . 1-4
CLASSIFICACIÓ. Manlleu 12; Las 

Rozas 11; Voltregà i Palau de 
Plegamans 10; Cerdanyola 9; 
Vilanova 7; Terrassa i Bigues i 
Riells 6; Gijón 5; Igualada 4; Al-
corcón i CH MATARÓ 3; Girona 
i Santa Maria del Pilar 0.

4A JORNADA 31 OCTUBRE

Vilanova - CH MATARÓ
Dissabte a les 20 hores el Medi-
care System té una sortida com-
plicada a la pista del Vilanova, 
on les mataronines intentaran 
sumar la segona victòria de la 
temporada.  

Primera derrota de la temporada

3A JORNADA 31 OCTUBRE

Rivas - Manlleu . . . . . . . . . . . 3-2
Barça B - Arenys de Munt . . 4-5
Alcobendas - Sant Feliu . . . . 5-1
Tordera - Santa Maria  . . . . . 5-1
Palafrugell - Mieres . . . . . . . 6-2
Sant Cugat - CH MATARÓ . . 5-1
Vilanova - Girona  . . . . . . . . . 1-2
CLASSIFICACIÓ. Alcobendas 9; 

Palafrugell i Arenys de Munt 7; 
CH MATARÓ, Sant Cugat, Barça 
B i Manlleu 6; Tordera i Girona 
4; Rivas 3; Mieres i Sant Feliu 1; 
Vilanova i Santa Maria del Pilar 0

4A JORNADA 7 NOVEMBRE

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

Dissabte a les 20:30 hores el CH 
Mataró rep la visita de l’equip 
madrileny del Rivas, que a priori 
és un rival assequible.  

Tres de tres de 
l’Alcobendas
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ALMACÉN Y ATENCIÓN AL PÚBLICO:ALMACÉN Y ATENCIÓN AL PÚBLICO:
C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONAC/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV
sin problemas de aparcamiento)sin problemas de aparcamiento)
T 93 741 47 17 / 93 741 47 16T 93 741 47 17 / 93 741 47 16
Horario comercial:Horario comercial:
De lunes a viernes 7:30 a 13:30h y 15:00 a 20:00hDe lunes a viernes 7:30 a 13:30h y 15:00 a 20:00h
Sábado: 8:00h a 13:30h y de 16:00 a 20:00hSábado: 8:00h a 13:30h y de 16:00 a 20:00h

NUEVA EXPOSICIÓN:NUEVA EXPOSICIÓN:NUEVA EXPOSICIÓN:
Camí del Mig cantonada Camí de Sant Crist nº 1Camí del Mig cantonada Camí de Sant Crist nº 1Camí del Mig cantonada Camí de Sant Crist nº 1
MATARÓ, Pol. Ind. Pla d’en Boet MATARÓ, Pol. Ind. Pla d’en Boet MATARÓ, Pol. Ind. Pla d’en Boet 
T 93 161 50 15T 93 161 50 15T 93 161 50 15
HORARIO COMERCIAL:HORARIO COMERCIAL:HORARIO COMERCIAL:
De lunes a viernes 7:30 a 13:30h y 14:30 a 20:00h De lunes a viernes 7:30 a 13:30h y 14:30 a 20:00h De lunes a viernes 7:30 a 13:30h y 14:30 a 20:00h 
Sábado: 8:00h a 13:30hSábado: 8:00h a 13:30hSábado: 8:00h a 13:30h

13,50 €

PORCELÁNICO
1a CALIDAD
IMITACIÓN MADERA
120x23cm

por sólo

IMITACIÓN MADERAIMITACIÓN MADERA

Roble Haya
Taupe

NOVEDAD

/m2
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MÁS OFERTAS EN NUESTRAS  TIENDAS

NUEVA PROMOCIÓN
EN MUEBLES LACADOS

Y LAMINADOS DE ALTA CALIDAD

60cm ............ 198,35€
80cm ............ 239,67€
100cm .......... 322,31€
120cm .......... 404,96€

CONJUNTOS

*Conjuntos compuestos por: 
  mueble + pica + espejo
*Promoción válida hasta fi n de existencias

TODOS CON GUÍA DE FRENO 
DE EXTRACCIÓN TOTAL

CONJUNTOS COMPLETOS A 
PRECIOS IRRESISTIBLES
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Aquesta mateixa setmana la Real Federa-
ción Española de Atletismo va confi rmar 
la plaça pels Jocs de Rio 2016 a l’atleta 
del CA Laietània Jesús Ángel García 
Bragado, en els 50 km marxa, després 
que l’atleta acabés 9è en els Mundials 
d’Atletisme de Beijing. 

Rècord absolut de participacions
“Chuso” Bragado, que aquest passat mes 
d’octubre va fer 46 anys, ha aconseguit el 
bitllet per disputar els seus setens Jocs 
Olímpics, un rècord absolut que ara os-
tentarà en solitari, ja que fi ns ara el rècord 
era de sis participacions i el marxista el 
compartia amb el genet Luís Àlvarez i el 
waterpolista Manuel Estiarte.

Després de participar en els seus dot-
zens mundials d’atletisme, una quantitat 
que és un rècord a nivell mundial, l’atleta 
del CA Laietània té 9 mesos per preparar 
la que serà segurament la seva darrera 
participació en una prova d’aquesta 
magnitud. 

Jesús Angel Garcia Bragado buscarà 
a Rio la seva primera medalla olímpica, 
ja que fi ns ara només ha aconseguit dos 
diplomes, a Beijing 2008 quan va aca-
bar quart i Atenes 2004 quan va acabar 
cinquè. En els Mundials d’Atletisme s’ha 
penjat quatre metalls, l’or a Stuttgart 
1993, la plata a Atenes 1997 i a Ed-
monton 2001 i el bronze a Berlín 2009, 
sent l’atleta espanyol amb més medalles 
en uns mundials d’atletisme.   

Quan portem disputades set jornades 
del grup 5 de Quarta Catalana, la UD 
Molinos continua invicta amb 5 victòries 
i un empat. Tot i aquest gran inici de 
campanya, els mataronins no són líders, 
són segons empatats a punts amb el 
Santvicentí, i a dos punts del Canet que 
fi ns ara ha guanyat els sis partits que ha 
disputat. A hores d’ara, el conjunt blanc i 
blau sembla ser l’únic equip de la ciutat 

que pot optar per aconseguir l’ascens a 
3a Catalana. Els altres equips mataro-
nins, exceptuant el Salesians que és 7è 
amb 11 punts, es troben a la part baixa 
de la classifi cació. La nota negativa fi ns 
ara del que portem de temporada és el 
Juventus, el conjunt verd, que la tempo-
rada passada jugava a 3a Catalana, ha 
perdut molts efectius i sembla que no 
lluitarà per l’ascens. 

CLASSIFICACIÓ. Canet 18; Santvicentí i MO-
LINOS 16; Dosrius 15; Tiana 12; Cabrils C i 
SALESIANS 11; Sant Pol B 10; JUVESPORT 
8; Viladecavalls B 7; JUVENTUS i MATARÓ 
ATHLETIC 6; ILURO 3; ROCAFONDA i 
Arenys de Munt.   

Jesús Ángel García 
Bragado obté el bitllet 
per als seus setens Jocs

ATLETISME
NOTÍCIA REDACCIÓ

El Molinos després de 
set jornades continua 
invicte

FUTBOL
QUARTA CATALANA REDACCIÓ

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

L’equip groc-i-negre encadena dos 
empats seguits sense gols a casa
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9A JORNADA (1NOVEMBRE)
Vic - Farners  . . . . . . . . . . . . . . 0-0
L’Escala - Avià  . . . . . . . . . . . . 0-2
Mollet - Andorra . . . . . . . . . . . 1-0
VILASSAR - Abadessenc . . 2-1
CE MATARÓ - Lloret . . . . . . . 0-0
Molletense - Tona . . . . . . . . . . 0-1
Sants - Horta . . . . . . . . . . . . . . 0-0
Manresa - Martinenc . . . . . . . 3-2
La Jonquera - Girona B . . . . 1-0
CLASSIFICACIÓ. Manresa i Mollet 

19; Horta 18, Tona i Avià, 16; 
VILASSAR DE MAR i Vic 15; La 
Jonquera 14, Sants 12, L’Escala, 
Martinenc i Lloret 11; CE MA-
TARÓ 10,  Farners 9; Andorra 
8; Girona B 7; Abadessenc i 
Molletense 4.

10A JORNADA (7 NOVEMBRE)
Avià - CE MATARÓ

Ara es jugarà
Aquest dissabte (17 hores) el 
CE Mataró visita un equip al 
qual s’havia de visitar la nefasta 
temporada 2010-11, en la qual 
l’equip groc-i-negre no va aca-
bar la temporada a Preferent. 
Precisament el partit que s’havia 
de jugar a Avià, poble del Ber-
guedà tocant a Berga, va ser el 
que va desencadenar la situa-
ció, ja que el CE Mataró no s’hi 
va presentar, després que en el 
partit anterior hagués jugat amb 
l’equip juvenil, aquest hagués 
guanyat al Premià de Dalt per 
3-1 i la Federació li tragués els 
punts per alineacions indegu-
des, dictaminant un 0-3.  

Falta la salsa del futbolFalta la salsa del futbol

CE MATARO EF. Pol Andiñach, Willy, Hèctor Urbano, 
Isma, Abel Moreno, Parri, Fiti, Baba, Ousman (Marc 
Aranyó 71’), Rodri (Izar 80’), Cristian.

El CE Mataró va empatar sense gols repetint el 
resultat que havia fet el passat diumenge davant 
el Sants, i per tant els afi cionats han vist 3 hores 
de futbol... i cap gol, i de moment encara no 
ha vist guanyar el seu equip aquí a Mataró, on 
ja porta quatre empats seguits, després de la 
derrota en el partit inaugural davant el Manresa.

Si es mira l’aspecte positiu, cal dir que 
l’equip de José M. Polo encadena quatre jorna-
des sense perdre, cosa que només poden dir en 
aquesta categoria, els que ara ocupen la posició 
de líder, el Manresa i el Mollet.

El partit d’avui va ser més intens que no pas 
de qualitat, amb una part per a cada equip, la 
primera per a l’equip de La Selva i la segona 

PRIMERA CATALANA

FUTBOL    
PRIMERA CATALANA

CRÒNICA REDACCIO

L’equip groc-i-negre encadena dos 
empats seguits sense gols a casa per a l’equip groc-i-negre que va dominar la 

situació amb una gran tasca de Parri i Fiti, ben 
ajudats per Baba, al centre del camp, i amb 
una defensa molt segura. Però ni un equip ni 
l’altre van estar encertats per fer pujar gols 
al marcador, amb davanters força innocents.

Poques ocasions clares
Les dues primeres ocasions van ser per al 
Mataró, primer quan Rodri, en un u contra u, 
va xutar desviat, i després quan Isma va xutar 
molt bé una falta, obligant Juki a fer una gran 
aturada. Però en el tram fi nal de la primera 
part els visitants van disposar de dues clares 
ocasions, quan Xavi Martínez, completament 
sol, va xutar fora i quan Puntí va xutar en bona 
posició aturant Pol, molt segur tant sota pals 
com en les pilotes aèries en tot el partit.

A la represa, Pol va aturar un xut de falta 
a càrrec de Pol Gómez, però a partir d’aquí 
l’equip local va controlar mentre el Lloret 
baixava clarament el seu ritme de pressió, i va 
disposar de bones ocasions, però ni Rodri, ni 
Baba, ni Ousman van aconseguir rematar amb 
encert en posició clara de gol.   

Manresa i Mollet 
es posen davant

CE      
MATARÓ

LLORET DE 
MAR0 0

FUTBOL    
1A ESTATAL JUV.

Badalona - CE MATARO . . . 3-2
L’equip groc-i-negre perd con-
tra un equip que estava per 
sota i baixa un lloc fi ns a l’onzè 
lloc amb 13 punts.

Visita del Jabac Terrassa
Aquest dissabte a les 17.30 h, el 
CE Mataró rep la Unió Jabac i 
Terrassa, equip que està situat 
a la setena posició amb tres 
punts més que el CE Mataró.  

Nova derrota a casa

LIVERPOOL. Xavier Moreno, Daniel Sogo, Albert 
Martin, Oscar Nogales (Eric, 57’), Genís Ros (Cuixart, 
82’), Carlos Alonso, Jesus Maldonado, Oriol Matute, 
Sissoko, Bakhou, Sergi Mas

GOLS.  8’ David (0-1), 16’ Joel (0-2), 62’ SISSOKO 
(1-2), 80’ Sergi (1-3), 85’ CUIXART (2-3).

Tercera derrota consecutiva del Liverpool que va 
perdre a casa 2-3 davant l’Alella. Els visitants es 
van avançar 0-2, Sissoko va retallar diferències 
i semblava que arribaria l’empat, amb el rival 
jugant amb un home menys, però tot i això l’Alella 
va fer el tercer i va sentenciar el partit. 

CF   
LIVERPOOL

CF      
ALELLA2 3

TERCERA CATALANA
CRÒNICA REDACCIO

El conjunt mataroní perd davant un 
rival directe i continua a la zona baixa

No aixequen cap

PLA D’EN BOET. Jairo Hernández, Hamza, Lluc Pera, 
Javier Ordoñez, Javier Alvarez, Marc Palau, Youness, 
Jose Sola (Javier Rodríguez, 60’), Jorje Rísquez, 
David Cabezas, Felix Donoso (Montes, 60’).

GOLS.  12’ Manuel (0-1), 33’ Gabriel 0-2), 86’ JORJE 
RISQUEZ (1-2).

Quarta derrota consecutiva del Pla d’en Boet 
que va perdre a casa davant d’un dels equips 
de la zona alta de la taula. Els barcelonins van 
fer dos gols  molt aviat, davant un Pla d’en Boet 
que sempre va anar a remolc i que va marcar el 
gol de l’esperança quan restaven 5 minuts. 

PLA D’EN 
BOET

DISTRICTE 
0301 2

TERCERA CATALANA
CRÒNICA REDACCIO

Quarta derrota seguida del conjunt 
mataroní
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9A JORNADA (1 NOVEMBRE)
Lloreda - CIRERA . . . . 3-1 (sus)
Carmelo - MATARONESA . . 2-1
SANT POL - Hermes . . . . . . 2-0
PREMIA M. - Montcada . . . . 0-0
SJ Montcada - BesósBV . . . 1-0
Llefi à - Tecnofutbol . . . . . . . . 1-4
Guineueta - LA LLANTIA . . 5-0
Gramenet - Europa B . . . . . . 0-6
Martinenc B - Canyelles . . . . 1-1
CLASSIFICACIÓ. Europa B i 

PREMIA MAR 20; SJ Montcada 
i Guineueta 19, Llefi à i Carmelo 
17, Hermes i SANT POL 16, 
Lloreda 13; MATARONESA 11, 
Besós BV i CIRERA 10; LA 
LLÀNTIA 9; Tecnofutbol 8; Gra-
menet 6; Canyelles i Montcada 
4; Martinenc B 3.

10A JORNADA (8 NOVEMBRE)
CIRERA - Gramanet
MATARONESA - PREMIÀ
LA LLÀNTIA - Carmelo
Visitants il·lustres
Tots tres juguen a casa i dos 
d’ells, Cirera i Mataronesa, 
reben equips que havien estat 
a 2a B, on s’havien trobat amb 
el CE Mataró. 

Van merèixer Van merèixer 
l’empatl’empatl’empat

S’enfonsen al fi nal

UD MATARONESA.  Paco, Alvero (Palanco 81’), 
Hassan, Miguel, Manolo, Campaña, Joel, Navarro, 
Musta (Albert 68’), Ito i Isaac.

GOLS. 2’ Ramon (1-0), 19’ ISAAC (1-1); 33’ Cris-
tian (2-1).

Les reduïdes dimensions del terreny de joc no 
van afavorir els interessos de la Mataronesa, 
que va acabar perdent el partit, tot i jugar la 
segona part en superioritat numèrica. 

Als dos minuts, els de Barcelona es van 
avançar en una jugada d’estratègia. Els locals 
només creaven perill a pilota aturada, però a 
mesura que van anar passant els minuts, la 
Mataronesa cada vegada se sentia més còmoda 
i va començar a arribar amb perill a la porteria 
rival. D’aquesta manera en el minut 20’ Issac 
va aconseguir el gol de l’empat en una bona 
jugada col·lectiva. Però en el minut 36’ va 
arribar el segon del Carmelo en una jugada 
afortunada. Als 44’ els locals es van quedar 
amb un home menys, després que un dels seus 
jugadors agredís sense pilota a Musta.

A la segona meitat la Mataronesa va sortir 
confi ada de les seves possibilitats, disposant 
de diverses oportunitats per igualar el mar-
cador. Però un encertadíssim porter local, i 
altres vegades el travesser, van impedir que el 
conjunt arlequinat aconseguís un empat més 
que merescut. 

SEGONA CATALANA

FUTBOL    
SEGONA CATALANA

CRÒNICA REDACCIO

AD LA LLANTIA. Dani, Uri (Delfín 70’), Juanjo, Artero, 
Israel, Periera (Vela 75’), Ferran, Diallo (Ibrahima 
60’), Muñoz, Sergio López i Toni (Javi 70’).

GOLS.  10’ Miki (1-0); 64’ Carles (2-0); 83’ Pardo 
(3-0); 86’ Carles (4-0); 90’ Kevin (5-0).

L’equip llantienc va caure davant d’un dels 
aspirants a l’ascens que la setmana anterior ja 
havia golejat a la Mataronesa al seu camp. Tot 
i això s’ha de dir que el resultat és exagerat, ja 
que fi ns ben avançat el partit l’equip mataroní 
va aguantar l’1-0, i quan amb el segon gol va 
buscar reduir distàncies, els barcelonins van 
sentenciar a la contra. 

Quatre equips a 
dalt en un punt

CARMELO MATARONESA2 1

FC  
GUINEUETA

AD LA 
LLANTIA5 0

SEGONA CATALANA
CRÒNICA REDACCIO

9A JORNADA (1 NOVEMBRE)
L’Empenta - Cabrils . . . . . . . . 0-4
Pineda - La Florida . . . . . . . . 1-1
Singuerlín - Fund.Grama . . . 3-3
Arenys Mar - Turó Peira . . . . 3-2
Premià Dalt - Argentona . . . 3-5
Canyelles B. - Vilassar D. . . . 1-4
Cabrera - Llavaneres . . . . . . . 0-1
LIVERPOOL - Alella . . . . . . . 2-3
PLA BOET - Districte 030 . 1-2
CLASSIFICACIÓ. Argentona 24; 

Llavaneres 21; Fund. Grama 
19; Districte 030 i Cabrils 18; 
Cabrera, Vilassar Dalt i Singuerlín 
12, L’Empenta, Pineda i Arenys 
Mar 11; PLA D’EN BOET, LI-
VERPOOL, Premià Dalt 10; 
Alella 9; Turó Peira i La Florida 
8; Canyelles B 4.

10A JORNADA (8 NOV)
Cabrils - PLA D’EN BOET
Fudacio Grama - LIVERPOOL 

FUTBOL    
TERCERA CATALANA

Cinc escapats 

No es va acabar

UD CIRERA. Toni, David, Albertito (Othman 78’), 
Deivid, Rubio, Augusto (Peque 75’), Pau (Isaac 46’), 
Carlos Gómez, Joel, Toni Redondo (Ibu 78’), Carlos 
(Cristian 75’).

GOLS.  32’ Pope (1-0); 45’ Zeus (2-0), 45’ AUGUSTO 
(2-1); 75’ Alberto Pérez de penal (3-1).

Després d’un arbitratge lamentable, el partit, 
que havia estat molt correcte per part dels 
jugadors, no va acabar. 

A la mitja hora es va avançar el Lloreda, 
però poc després Joel hauria pogut empatar. Ja 
a prop del descans, David va veure la vermella 
i els locals van marcar el segon de falta, però 
encara abans d’anar als vestidors Augusto va 
marcar el 2-1.

A la represa l’àrbitre no va xiular un clar 
penal a favor del Cirera, i poc després, en cosa 
de 5 minuts, va expulsar Joel per dues grogues, 
Isaac amb vermella i Rubio per dues grogues, i la 
segona va ser un penal que va signifi car el 3-1.

Als 77’ quan el Cirera ja havia patit quatre 
expulsions, es va lesionar Deivid i l’àrbitre, en 
quedar el Cirera amb 6, va suspendre el partit, 
que suposem que es donarà per acabat amb el 
3-1 existent al marcador. 

FC    
LLOREDA

UD      
CIRERA3 1

SEGONA CATALANA
CRÒNICA REDACCIO
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FUTSAL MATARÓ. Cano, Abdyck Gómez, Jo-
sep Requena (1), Marc Caballeria, Pol Novo 
(1)  cinc inicial; Alex Lluch, Cristian Sevilla (1), 
Carlos Villarin (1), Cristian Villarin (3), Marcel 
Catà, Raul Pulido.

El Futsal Aliança Mataró es va tornar a 
fer fort a casa i no va deixar escapar els 
tres punts del Teresa Maria Roca, en un 
partit atípic dels mataronins, on van estar 
més efectius de cara a porteria i menys 
vistosos a l’hora de jugar. 

Els locals van tenir el domini de la 
pilota i van gaudir de bones ocasions, 
especialment a pilota aturada, però van 
ser els de Santa Coloma de Gramanet els 
que es van avançar primer, aprofi tant la 
primera ocasió que van tenir. La reacció 
local no va trigar, i abans del descans 
ja guanyava 3-1 gràcies al hat-trick de 
Cristian Villarin.

Només començar la segona part, Pol 
Novo va fer el 4-1 amb els visitants 
jugant amb un home menys. Minuts 
més tard arribaria el 5-1 de Requena, 
però a partir d’aquí els mataronins van 
afl uixar i els visitants ho van aprofi tar 
per fi car-se dins del partit amb dos gols 
(5-3). Sevilla faria el 6-3 i a manca de 
20 segons va arribar el 6-4 dels visitants. 
El partit estava sentenciat, però encara 
hi va haver temps perquè Carlos Villarin 
fes el defi nitiu 7 a 4. 

CLASSIFICACIÓ. Centelles 18; Cerdanyola 16; 
Montsant 15; Premià de Mar 12; Sant Joan 
Vilassar 11; FUTSAL ALIANÇA MATARÓ i 
Arenys de Munt 10; Vilassar de Mar i Lliçà 
d’Amunt 9; Pineda 7; PB Johan i Sagarra 
6; Arrells 5; Lloret i Ràpid Santa Coloma 
3; Parets 0. 

Diumenge a les 13:45 hores el conjunt 
mataroní juga Lloret de Mar. 

La setmana passada es va celebrar a la 
piscina del CN Terrassa la segona prova 
de la Copa Catalana de fons, on van 
participar quatre nedadors del CN Ma-
taró, Héctor Ruiz, Guillem Pujol, Roger 
Rabassa i David Chavez.

Els nedadors mataronins, que van 
nedar la prova de 5.000 metres, van tenir 
una gran actuació quedant tres d’ells 
entre els sis primers. Héctor Ruiz va 
acabar segon amb un temps de 54:18:27, 
Guillem Pujol va ser quart (55:32:64) i 
Roger Rabssa sisè (56:05:46). Finalment 
David Chavez va acabar en setzena posi-
ció (1:00:40). 

El Futsal Aliança Mataró es retroba 
amb la victòria

FUTBOL SALA
1A ESTATAL REDACCIÓ

FUTSAL 
ALIANÇA

PB     
JOHAN7 4

Héctor Ruiz segon a la 
segona prova de la Copa 
Catalana de Fons

NATACIÓ
COPA CATALANA FONS REDACCIÓ

El masculí del Quadis CN Mataró 
busca la segona victòria

TENNIS TAULA
SUPERDIVISIÓ REDACCIÓ

Dissabte a les 11 hores el masculí de 
tennis taula del Quadis CN Mataró 
juga a Santiago de Compostel·la davant 
l’Artela, un rival directe dels mataronins 
per aconseguir la permanència a la 
màxima categoria estatal. Els mataronins, 
després de sumar la primera victòria de 

la temporada, ara fa quinze dies davant 
el conjunt madrileny de lÁlamo, esperen 
sumar la segona victòria de la temporada 
i allunyar-se de la zona perillosa de la 
classifi cació. Els gallecs per ara només 
han jugat un partit, el que van empatar 
davant l’Irun. 
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MARC TORREJÓN
El defensa central sortit del planter de la 
ja desapareguda Cerdanyola i format a les 
fi les del RCD Espanyol es troba actual-
ment jugant al Friburg de la Bundelisga 2. 
Després de baixar la temporada passada 
a la segona divisió alemanya, el Friburg 
ara mateix és segon de la Bundesliga 2, 
a només un punt del líder, el Leipzig i 
ocupa plaça d’ascens directe.

Aquesta serà la segona temporada 
de Marc Torrejón al Friburg després que 
arribés l’estiu de 2014 procedent del 
Kaiserslautern amb el que va jugar dos 
anys a la Bundesliga 2. Anteriorment 
havia jugat tres temporades al Racing 
de Santander, però el descens de l’equip 
i la mala situació econòmica del club 
santanderí, va fer que marxés cap a 
Alemanya després de declinar una oferta 
del Deportivo de la Coruña. 

Torrejón, que es va formar al futbol base 
de l’Espanyol, es va donar a conèixer la 
temporada 2005-06 a la divisió de plata 
del futbol espanyol, jugant com a cedit al 
Màlaga B. El seu gran paper al conjunt 
andalús el va catapultar cap a la primera 
plantilla del RCD Espanyol i a ser un dels 
fi xos de la selecció sub-21. A la primera 
plantilla de l’Espanyol va estar tres tempo-
rades disputant la fi nal de la Copa UEFA 
i fallant un dels llançaments de la tanda 
penals que va perdre l’equip català davant 
el Sevilla. La temporada 2008-09 va per-
dre la titularitat amb Mauricio Pochetino 
i va marxar a Santander. 

SERGIO SÁNCHEZ
Lateral dret de 29 anys sortit del planter 
del CE Pla d’en Boet i format a les fi les 
del RCD Espanyol, es troba actualment 
jugant al Panathinaikos, el club més 
poderós de la lliga grega, juntament amb 
l’Olimpiakos.

L’aventura per terres gregues no ha 
començat gaire bé, el Panathinaikos és 
segon a 8 punts del líder, l’Olimpiakos, 
l’etern rival i a l’estiu va quedar eliminat  
a la prèvia de la Champions i després 
de l’Europa League, per tant després de 
molts anys el club d’Atenes no jugarà 
a Europa.

Sánchez arriba a Grècia després 
d’estar tres temporades a les fi les del 
Màlaga on va arribar la temporada 2011-
12 procedent del Sevilla. Al club de la 
capital andalusa, el defensa mataroní va 
patir un fort revés quan els metges li van 
trobar una anomalia en el cor que el va fer 
passar per quiròfan i estar més d’un any 
lluny dels terrenys de joc. Amb el Sevilla 
va jugar 19 partits en dues temporades 
i es va proclamar campió de la Copa del 
Rei, títol que ja havia aconseguit abans la 
temporada 2005-06 amb el RCD Espan-
yol amb el què va jugar sis temporades, 
tot i que dues va jugar amb fi txa del fi lial 
i dues altres ho va fer com a cedit al 
Racing de Santader de Primera Divisió i 
al Madrid Castilla de Segona A. Durant 
aquestes temporades Sánchez ha anotat 
set gols, una xifra prou bona per un lateral 
que també pot actuar com a central. 

SERGIO RODRÍGUEZ “RODRI”
Defensa central de 31 anys sortit del 
planter del CE Pla d’en Boet, i format a 
les categories inferiors del FC Barcelona, 
que actualment juga amb el KAS Eupen 
de la segona divisió belga. 

Sergio Rodríguez Garcia, conegut com 
a Rodri és tot un trotamons del futbol. 
Després de ser un dels puntals del Barça 
B i jugar cinc partits (un d’ells de Cham-
pions) amb el primer equip, que llavors 
dirigia Frank Rikjaard, la temporada 
2005-06 va fitxar pel Deportivo de la 
Coruña. Al conjunt gallec no va tenir gens 
de sort i només va jugar dos partits. Això 
va fer que el defensa mataroní marxés 
com a cedit en nombroses ocasions a 
equips de 2a divisió. Va jugar a l’Almeria, 
al Polideportivo Ejido, al Salamanca 
i al Marítimo Portugal. La temporada 
2009-10 deixa terres gallegues i fi txa 
per l’Hèrcules d’Alacant on va jugar dues 
temporades i va rendir a un gran nivell. 
El seu gran paper al conjunt alacantí fa 
que l’Spartak de Moscou el fi txi i jugui 
23 partits a la màxima competició russa. 
Després d’estar un any a Moscou, fi txa pel 
Rayo Vallecano on les lesions i la manca 
de minuts no el van deixar triomfar. La 
temporada 2014-15 fi txa pel KAS Eupen 
de la 2a divisió Belga, on es queda a les 
portes de pujar a 1a divisió. Aquesta 
serà la seva segona campanya a Bèlgica 
on juga amb vells coneguts del futbol de 
casa nostra com Luis Garcia (Espanyol) 
o Jefren (FC Barcelona). 

La diàspora del talent mataroní
FUTBOL
ESPORTISTES MATARONINS PEL MÓN REDACCIÓ

Aquesta setmana estrenem una nova secció on anirem informant de com els hi va als esportistes de la 
nostra ciutat que competeixen lluny de casa. 
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Cinemes Arenys
93 792 33 90 · Golfes:  dissabtes.

Dragon Ball Z: Resurrection F 

Spectre 

El coro

El Becario

Truman

Hotel Transilvania 2

Marte

El Nuevo Testamento

La playa de los ahogados

Mientras seamos jóvenes

Ático sin ascensor

[Cat.] 16:00  18:00   20:15   22:30

16:00   17:00   19:45   22:30            
[dv.,dll.-dj.] 18:00   22:00

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

17:50   20:30   22:45            
[dv.,dll.-dj.] 18:00   20:15   22:30

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

16:00   18:00   18:40

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

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

 
16:00   20:15   22:30

20:15

18:00

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

El coro 18:00   20:00   22:00 (7 de novembre)
18:00   20:00 (8 i 9 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

Dragon Ball Z: Resurrection F 

Spectre 

Sinister 2 

Carmen (òpera)

El Becario

El último cazador de brujas

Truman

Hotel Transilvania 2

Mi gran noche

Paranormal activity: dimensión fantasma

Marte

La cumbre escarlata

Pan. Viaje a Nunca Jamás

Segon origen

Regresión

Inside out (Del revés)

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

[dv.-diu.] 12:30   16:30   22:30   00:40

12:00   12:30   16:00   17:00   18:00   19:00   19:30
   20:05   21:05   22:00   23:10   00:10   00:30

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

[dj.] 20:15

12:15   16:30   19:00   21:30   01:00

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

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

[En català] 12:30
[dv.-diu.] 20:10            [dv.-diu.+dmc.] 17:00   19:15       

12:10   16:00   18:05

16:00   01:00     [dll.-dmc.] 20:10   22:15       [dj.] 20:10

00:50

[dv.-dmc.] 12:10   16:10   19:00   22:00   00:00
[dj.] 16:10   22:15

22:30       [dv.+dll.-dj.] 16:45   19:30   22:30

17:00

[En català] 12:15

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

12:15
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Aleshores l’acció farà un salt tem-
poral als nostres dies per revelar que 
Kaulder és el darrer caçador immor-
tal de bruixes que ha travessat els 
segles i que actua en el nostre món 
contra el poder malèfi c, però no le-
tal, de les bruixes que coexisteixen 
amb els humans mentre s’entreté, 
avorrit, a empresonar-les. 

La cinta no tarda a acumular 
escenes d’acció i desplegament 
d’efectes especials amb continus 
cops de guió i sorpreses en un regis-
tre del fantàstic tan poc suggeridor 
com esgotador, sempre tendent a 
l’acumulació i a l’efectisme. Que-
da, és clar, la solvència i saber estar 
d’un actor immens com Michael 
Caine a qui li regalen en safata els 
escassos fragments de rèpliques en 
comptats diàlegs amb certa gràcia.

Com es deia el personatge de 
Vin Diesel a The Fast and the 
Furious?

Pregunta de la setmana:

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

Resposta del núm. 1694
‘Marina Comas’

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 
Assumpció Valls Sala,
Oriana Soledad Spoletini.

Conjurs sense embruix  

“El último cazador de brujas” de 
Breik Eisner és un artefacte sense 
massa inspiració que combina brui-
xeria i cinema d’acció en els temps 
moderns. Un producte de consum 
ràpid que reposa bàsicament sobre 
el pretès ganxo d’un actor rocallós 
i inexpressiu com Vin Diesel, pro-
ductor també del fi lm. L’arrencada 
del fi lm és força prometedora amb 
un passatge medieval en què un 
grup de guerrers ha d’eliminar la 
Reina Bruixa (Julie Engelbrecht) i 
acabar amb la maledicció que pesa 
damunt la contrada que ha fet des-
aparèixer diversos familiars propers. 
En aquest tenebrós i dantesc pròleg, 
un d’aquests valents escollits, Kaul-
der (Vin Diesel), aconseguirà acabar 
amb la temuda bruixa i els seus pao-
rosos sequaços.

“EL ÚLTIMO CAZADOR DE BRUJAS” DE BREIK EISNERA
CRÍTICA JOAN MILLARET - AMIC

UNA SECCIÓ 
PATROCINADA PER

 Més cinema a: www.totmataro.cat

Concurs de Cine
2 entrades dobles

cinemescinemes NÚM. 1696
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L’aventura de crear històries

Fem de l'escriptura un joc

Organitza: Amb el suport de: Amb la col.laboració de: 

Participa a www.ficcions.cat i guanya!

Play Stations iPhones iPods Touch Smartphones iPods Shuffle

amic mitjans d’informació
i comunicació

8a
edició

Si ets alumne de 3r 
i 4t d’ESO, Batx. o 
cicles...
inscriu-te fins el 23 
de febrer de 2016 a
www.ficcions.cat
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Les estrenes
Dheepan

 

És la història d’un refugiat de guerra, 
que troba feina de guarda de segu-
rertat d’un barri perillós, però el 
protagonista veurà com les activitats 
de tràfi c de drogues que el rodegen 
l’obligaran a pendre una dràstica 
decisió.
Direcció: Jacques Audiard
Intèrprets: Vincent Rottiers, Marc 
Zinga, Jesuthasan Antonythasan, 
Franck Falise. 
114min

Una pastelería en Tokio 

Sentaro té una pastisseria a Tokio, 
quan una simpàtica velleta, Tokue, 
s’ofereix a ajudar-lo. Aquesta de-
mostrarà tenir un do especial. I 
gràcies a ella el negoci remuntarà 
i tindran una gratifi cant relació. 
Direcció: Naomi Kawase
Intèrprets Kirin Kiki, Miyoko Asada, 
Etsuko Ichihara, Miki Mizuno
113min

Isla Bonita

Un veterà publicitari vingut a menys, 
és convidat a retirar-se a l’illa de 
Mallorca. El problema és que la jove 
dona d’aquest també ha convidat a 
la seva mare i als seus nebots. Una 
entretinguda història familiar.
Direcció: Fernando Colomo
Intèrprets: Olivia Delcán, Fernando 
Colomo, Nuria Román, Miguel Angel 
Furones, Lilian Caro, Tim Betterman, 
Lluís Marqués.
101 min

Spectre

Un missatge del passat envia a Bond 
a una missió a Mèxic i després a 
Roma, on coneixerà a l’espectacular 
viuda d’un perillós criminal i des-
cobreix l’existència d’una malvada 
organització anomenada SPECTRE. 
Direcció: Sam Mendes
Intèrprets: Daniel Craig, C.Waltz, 
Monica Bellucci. 
148 min

La promesa

Narra la història d’amor entre un 
noi humil, llicenciat i que treballa 
per a un magnat de l’acer, i la dona 
del patró d’aquest. Entre ells sor-
girà una relació passional.
Direcció: Patrice Leconte
Intèrprets: Rebecca Hall, Alan 
Rickman, Richard Madden, Maggie 
Steed, Christelle Cornil, Shannon 
Tarbet, Toby Murray, Jean-Louis Sbille, 
Jonathan Sawdon
95 min

Lost Soul: El viaje maldito 

Aquest documental recull la història 
del somni de R.Stanley de portar al 
cine el clàssic ‘L’illa del dr Moreu’ 
de H.G. Wells,  i de com el que havia 
de ser una obra mestra acaba sent 
un fracàs estrepitós del cinema. 
Direcció: David Gregory
Intèrprets: Documental
97 min
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Catania
OCI, RESTAURANTS I GASTRONÒMIC
PUBLI REPORTATGE

TEXT: JORDI GOMÀ

FOTOS: JORDI GOMÀ

www.totmataro.cat/restaurantsOci, restaurants i gastronòmic

Amb 15 anys en el  món de 
l’hostaleria, el xef José Arévalo 
va agafar les regnes del local on 
hi havia el Tàmesis –i abans La 
Teulada– per obrir el Catania, un 
restaurant en què ofereix cuina sen-
zilla però de qualitat, a un preu molt 
ajustat per fer-lo accessible a totes 
les butxaques. El 80% de plats de 
la seva carta no superen els 6€, i les 
pizzes mitjanes, sufi cients per a fer 
un bon àpat, les tenen a partir de 
5€. El restaurant s’ha especialitzat 
en la seva vessant de pizzeria –amb 
30 varietats diferents, i si no trobem 

la que ens ve de gust podem esco-
llir els ingredients– sense oblidar 
els plats a la brasa, les tapes, les 
torrades, la pasta, les amanides, els 
entrepans i els plats combinats. El 
menú de migdia el tenen a 9€ entre 
setmana, a 12€ el dissabte i 14€ els 
diumenges i festius, sempre amb tot 
inclòs, també el cafè.

El local del Catania és molt acolli-
dor i té un aforament per a gairebé 
200 persones en total, amb un saló 
gran ideal per a fer banquets, esde-
veniments i celebracions de tot tipus. 

Els seus menús per a grups, des de 
15€ amb tot inclòs, el fan un lloc 
molt recomanable per a grups grans, 
ja que a més tenen una zona infan-
til per a tenir als petits entretinguts. 
També tenen “wifi ” pels seus clients, 
i dues hores de pàrquing gratuït. Pels 
que prefereixin menjar a casa, tota la 
seva carta té un 15% de descomp-
te si ens ho emportem, excepte els 
menús. En resum, si el que volem és 
menjar bé i abundant sense que ens 
costi un ull de la cara, en un entorn 
agradable, el Catania és una opció 
a tenir molt en compte a Mataró. 
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Catania

c/ Sant Isidor 78, Mataró
Tel. 93 799 93 41
Horari: d’11h a 16h i de 19,30h 
fi ns al tancament, com a mínim 
les 23h. Obert tots els dies. 

www.restaurantecatania.com
restaurantecatania@gmail.com

restaurants i gastronòmicrestaurants i gastronòmic NÚM. 1696
DEL 06 AL12 DE NOVEMBRE DE 2015

Beguda recomanada

La sangria de cava o de vi, 
l’especialitat de la casa.
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ha de tenir unes patates xips, olives, 
escopinyes i una bona cervesa. Vaig 
agafar aquests ingredients i vaig tre-
ballar-los de tal manera que, a més a 
més, pogués transmetre el sabor del 
local de La Selva. Vaig fer un sofregit 
de tomàquet natural de quilòmetre 
zero amb un fumet de peix de roca 
perquè recordés al mar de l’antiga 
peixateria que era el local i hi vaig 
posar una capa de patata a sobre, 
bullida amb aigua de mar i amb 
una textura espumosa. Tot plegat 
va acompanyat d’un pa de cervesa 
negra i unes escopinyes arrebossa-
des i fregides.

Què és el que més va agradar, 
d’aquesta tapa?
Era una tapa que visualment era 
cridanera, que no atipava molt, però 
que tenia molt bon gust. A més a 
més, tenia l’al·licient que s’havia de 
menjar com s’explicava: barrejar-ho 
tot perquè la patata i el tomàquet 

La Selva ha guanyat el premi a la 
millor tapa. Com ho vas rebre?
M’ha fet molta il·lusió perquè és una 
recompensa a la feina ben feta. L’he 
dissenyada jo al 100 per cent i és 
un gran premi poder estar a unes 
semifi nals, competint al costat de 
professionals de l’hostaleria i amb 
un jurat que valori la tapa.

La semifinal pot donar el bitllet 
per competir per la millor tapa de 
Catalunya.
Les semifi nals se celebraran pels 
volts del gener o el febrer a l’Antiga 
Fàbrica Damm i hi participen unes 
quaranta ciutats, en les quals també 
se celebra un ‘Va de tapes’. Haurem 
de cuinar la tapa que hem servit a 
la nostra ciutat i presentar-la davant 
de cinc membres d’un jurat que es-
colliran quines són les tapes que es 
mereixen competir per la Millor Tapa 
de Catalunya.

Hi participaràs amb una tapa ins-
pirada en el vermut. Què vols 
transmetre?
Aquest local era antigament una 
peixateria i la meva especialitat són 
els vermutets. Per a mi, un vermut 

“El ‘Va de tapes’ ens permet donar-nos a conèixer i, 
competir al costat de professionals de l’hostaleria”

GASTRONOMIA
ENTREVISTA MIREIA BIEL

ciutatciutat

quedessin al punt de sal i amb unes 
escopinyes que, a l’estar arrebossa-
des, guardaven tota la frescor. La 
interacció que el cambrer establia 
amb el client  també era interessant 
perquè t’explicava què era i com t’ho 
havies de menjar.

Per tant, 100 per cent satisfets de 
l’edició del Mataró Va de Tapes del 
2015.
El Va de Tapes ha estat un èxit ro-
tund que ha crescut molt més del 
que es pensava. S’han servit 6.000 
tapes més que l’any anterior, tenint 
en compte que l’ampliació de locals 
ha estat d’un. Si l’any passat, el ‘Ma-
taró va de tapes’ va quedar-se molt 
tancat a la gent de Mataró, aquesta 
edició ha permès atraure gent de 
fora. Ens hem trobat que ha vingut 
molta gent de Granollers, del Vallès 
i fi ns i tot de Barcelona i El Prat, 
a banda dels clients habituals que 
vénen sols. 

www.totmataro.cat

NÚM. 1696
DEL 6 AL 12 DE NOVEMBRE DE 2015

ACN

  Edició de rècord

La segona edició del ‘Mataró va de tapes” ha servit més de 21.000 tapes 
durant la setmana que va durar, i això signifi ca que ha batut un nou rècord. 
Es van servir 6.000 tapes més que en l’edició del 2014 amb només un 
local més. A més, el certamen, organitzat per l’Ajuntament de Mataró, el 
Gremi d’Hostaleria i Estrella Damm, ha aconseguit atraure públic de fora 
de la ciutat. 

Entrevistem Marc Sans, de 
La Selva, guanyador de la 
millor tapa 
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Més de cent establiments
El Consell Comarcal i el Consorci 
de Turisme de la Costa Barcelona-
Maresme impulsen un any més les 
Jornades Gastronòmiques del Bolet 
al Maresme, un certamen en què 
més d’un centenar d’establiments 
gastronòmics de 19 municipis de 
la comarca participaran preparant 
plats i receptes fetes amb bolets. 

Ja fa anys que les Jornades Gas-
tronòmiques del Bolet se celebren 
anualment al llarg del mes de no-
vembre i s’han consolidat com una 

Restaurants, fi res, mostres, exposi-
cions. I bolets. Una equació d’èxit 
en la que establiments gastronò-
mics, ajuntaments i entitats han 
unit esforços per dissenyar un pro-
grama d’activitats que posi el bolet 
maresmenc al centre d’atenció des 
del passat 22 d’octubre i fi ns al 30 
de novembre.

Un centenar d’establiments de 19 municipis, 
presents a les Jornades Gastronòmiques del Bolet

GASTRONOMIA
NOTÍCIA MIREIA BIEL

ciutatciutat

iniciativa que permet reivindicar 
les iniciatives locals i els produc-
tes de proximitat, 100 per cent del 
Maresme. 

I és que a la comarca hi ha més de 
700 espècies catalogades de bolets 
que carnisseries, restaurants i fi ns 
i tot forns i pastisseries utilitzaran 
per a cuinar receptes boletaires. A 
Mataró, hi ha set establiments gas-
tronòmics que s’han sumat a les 
jornades i que, per tant, oferiran 
menús amb plats elaborats amb 
els bolets de temporada: La Girella, 
Restaurant l’Harmonia, Restaurant 
Pizzeria Portobello, Can Manolo, 
Trattoria Il Colosseo, Bocca Restau-
rant i Restaurant Nou-Cents. 

Opuscle amb receptes
Les jornades gastronòmiques van 
acompanyades de fi res, mostres, 
xerrades i exposicions. Per exem-
ple, a Caldes d’Estrac s’organitza 
una boletada popular, Premià de 
Dalt prepara una exposició i un tast 
de bolets i Arenys de Mar realitza 
un curs de micologia. Per donar a 
conèixer totes aquestes activitats i 
la tradició boletaire del Maresme, 
els organitzadors han dissenyat 
un opuscle on, a banda de ser una 
agenda d’actes i un directori de 
restaurants, també incorpora cinc 
receptes elaborades amb bolets. 

www.totmataro.cat
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ACN

Restaurants, carnisseries 
i pastisseries elaboren 
receptes boletaires 
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castellscastells

Grans Capgrossos: Tripleta Màgica i 
pilar de 8 carregat 

 Brillants, reivindicats i perfeccionis-
tes. Aquesta és la millor versió dels 
Capgrossos i, tal dit, tal fet diumen-
ge per Tots Sants a Vilafranca del 
Penedès. La Plaça més castellera 
és altament estimulant per a la colla 
blava i aquest 2015, amb la pers-
pectiva d’una temporada carregosa, 
va donar un resultat amb aquestes 
tres derivades: brillants perquè la 
colla va ser fi del al seu plantejament 
de ronda a ronda, anar creixent i 
anar assolint petites metes, reivin-
dicats perquè altre cop els blaus 
es van demostrar a si mateixos i al 
món casteller que quan sintonitzen 
afi nen de debò, i perfeccionistes, 
perquè després de carregar el pri-
mer pilar de 8 amb folre i manilles 
de la seva història, quasi no ho van 
celebrar a plaça. El volien comple-
tar i ja pensen en la Diada Mariona 
Galindo Lora, el dia 15 davant de 
l’Ajuntament, per acabar de dir blat.

Bona arrencada
Després d’haver girat la temporada 
com un mitjó amb les bones sortides 
a Tarragona, i sobretot Girona, com-
pareixien a Tots Sants amb ganes 
d’agradar-se i, com en els videojocs, 
anar passant pantalles per arribar al 
fi nal de tot. Amb equilibri i un bon 
plantejament, sobretot psicològic, 
van disposar una correlació de cas-
tells de menor a major difi cultat per 
anar fent pessigolles a l’èxit a poc 
a poc. Això decretava obrir de 4 de 
9 i el castell bandera aquest cop va 
demanar feina a la sala de màquines 
amb una execució excessivament 
compassada i unes formes exigents, 
sobretot en la baixada.

Després del 4 anava el 3 i, com 
a Girona, el castell més esquiu pels 
Capgrossos va ensenyar la versió més 
polida, quasi plàcida. El castell va 

pujar perfecte de ritme, potser reme-
nat en tot l’ascens però va semblar 
presumit parant per a la foto de 
l’aleta i d’allà ja no es va moure. Una 
execució excel·lent de totes totes.

5 i Tripleta, dos anys més tard
La catedral dels castells, el 5 de 8, 
va ser el castell més petit de tots 
els que es van veure a Vilafranca 
però pels Capgrossos va ser una de 
les millors banderes per plantar. 
Feia dos anys que els mataronins 
no l’intentaven i tenien moltes ga-
nes d’arrodonir la Tripleta Màgica 
de la manera que ho van fer. El 5 
va pujar força ferm i bé de ritme, 
però amb tot el pes dalt es va anar 
enredant, sobretot per la banda de 
la torre. La descarregada va exigir al 
tronc sincronia i sacrifi ci, però per 
fi  la catedral va tornar a ser blava. 
Celebració doble: Tripleta Màgica a 
la saca i salconduit per a intentar 
el pilar de 8.

El primer pilar de 8
Tot i que la diada anava lenta i l’envit 
es va retardar molt, en ronda de 
pilars els Capgrossos es van enfron-
tar per segona vegada al pilar de 8 
amb folre i manilles. L’any passat, 
a Terrassa, s’havien quedat a pocs 
segons de vida de carregar-lo en un 
intent que, a més a més, havia per-
mès a la colla de conèixer una mica 
més el pilar més gran, detectar-hi 
els punts dèbils, aprendre’l. Aquest 
bagatge es va posar de manifest a 
Vilafranca amb un peu prominent 
i un folre i unes manilles estables 
i serenes que van permetre que el 
pilar guanyés segons i arribés bé de 
forces fi ns a l’aleta. Després de co-
ronar el pilar, va trencar-se per dalt, 
víctima de la fragilitat extrema que 
té aquesta estructura. 

L’èxit, a mitges, no permetia 
l’eufòria entre la colla. Però la con-
questa feta era evident i valuosa. Un 
altre Tots Sants per a la història dels 
Capgrossos. 

CASTELLS
NOTÍCIA CUGAT COMAS

La colla torna a brillar per 
Tots Sants a la Plaça més 
castellera

www.totmataro.cat

ELS CASTELLS  Tots Sants

Capgrossos de Mataró: 4 de 9f, 3 
de 9f, 5 de 8, pilar de 8fm.
Castellers de Vilafranca: 3 de 9fa, 
2 de 8sf, 3 de 10fm, pilar de 8fm.
Castellers de Sants: 3 de 9f, d 2 
de 9fm, 2 de 9fm, 4 de 9f.
Xiquets de Tarragona: 3 de 9f, 2 
de 9fm, i4 de 9f, id 4 de 8a, pd7c
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És més fàcil parlar de la teva família 
que d’una de fi ctícia?
No. Tot al contrari. Se’m fa molt di-
fícil parlar de la meva. En aquesta 
novel·la hi ha hagut moments que no 
l’he escrit, que l’he patit. Fins i tot 
vaig pensar que no me’n sortiria, que 
era molt difícil trobar l’equilibri entre 
explicar les coses que volia explicar 
de la meva família i no caure en el 
relat de les batalletes familiars de 
sobretaula de Nadal. Allò que jo tenia 
entre les mans era literatura i no volia 
que fossin persones sinó personatges.

Qui de la teva família ja ha llegit 
“Diamant Blau”?
La meva mare i cosins. Tots descen-
dents directes de la protagonista.

Què t’han dit?
De moment molta emoció per part 
de tothom. M’han transmès una 
mica de confusió per saber allà on 
acaba la realitat i comença la fi c-
ció. Això, ara mateix, els crida molt 
l’atenció, però com a tots els lectors. 
És igual que parli de la meva famí-
lia o d’Alfons XIII, sempre barrejo 

LLIBRES
ENTREVISTA FOTOS: ANNA ALUART

TEXT: MARTA GÓMEZ

Un homenatge a la dona dels anys 20, una reivindicació 
a la presa de decisions lliures, una lluita per l’amor, un relat 
de les trames familiars i un record al cinema mataroní. Molts 
elements barrejats en una novel·la històrica, però amb fi cció, 
que el lector no diferenciarà, però que la mataronina Care 
Santos explica en el seu nou volum: “Diamant Blau”. 

www.totmataro.cat/reportatge
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les dades reals amb la fi cció. Una 
cosa més emocionant encara és que 
els meus familiars reconeixen a la 
novel·la persones que ells van conèi-
xer i jo no. És molt interessant com 
la recreació novel·lística els sembla 
fi del a la realitat que ells recorden.

Quin tant per cent de realitat i fi c-
ció trobem?
No t’ho sé dir. Però podria ser un 
50-50 o fi ns i tot en aquest cas po-
dria ser més: un 60% veritat i un 
40% fi cció.

Has trigat molt a elaborar-la?
Sí. Sóc una autora de ‘planning’ 
previ, d’esquema. Quan m’assec a 
escriure, ja sé tot el que faré i tinc 
un esquema molt detallat i delimitat 
i, per descomptat, sé el fi nal i sé on 
hi ha els punts de més emotivitat. En 
aquest cas no ho tenia tant clar. 
Per exemple, el primer capítol 

Care Santos publica “Diamant Blau”, la seva nissaga familiar mataronina

  
“És un homenatge a la 
meva àvia i a Mataró” 
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que vaig escriure està ben endavant 
de la segona part de la novel·la. És 
una novel·la que, al contrari d’altres 
que he escrit, l’he refet, l’he canviat 
i l’he desordenat i tornat a ordenar 
moltes vegades.

Com era ella?
Ella havia estat una nena burgesa, fi -
lla d’un empresari molt ric mataroní. 
S’havia criat dins d’una societat be-
nestant que l’encaminava a casar-se 
amb un noi que ja li havien triat, que 
anava per notari. Però es va enamo-
rar del més pobre que coneixia, és a 
dir, de la pitjor possibilitat. Tot i els 
entrebancs li va sortir bé.

A la història, a més de la teva 
àvia, a qui més has necessitat per 
conèixer-la?
He fet un exercici de documenta-
ció de la memòria. He anat parent 
per parent a tots els que quedaven 
vius i podien recordar aquesta his-
tòria. Conec la història, fins i tot 
des de la memòria documental, 
amb el document del casament 
dels avis. Un casament que es 
va fer en secret perquè la meva 
àvia havia marxat de casa, va ser 
un drama.

Per tant, és un homenatge a la 
teva àvia.
La raó principal per la qual l’he es-
crita és la meva àvia, sí. Després, 
quan vaig començar a buscar la 
història, no només em vaig quedar 
amb ella. De fet, la història que 
explico de la meva àvia, ella arriba 
fi ns als 24 anys, no surt més enllà. 
La resta de la història ja l’escriuré. 
Però sí, és un homenatge a la meva 
àvia i a Mataró.

Paper reivindicatiu de la dona i clas-
ses socials baixes lluitadores.
L’evolució de la dona en tot el segle 
XIX, i ja entrat el segle XX, és tan 
gran que val la pena explicar-la. Ja 
porto algunes novel·les explicant-ho 
però, a més, cal dir que les dones 
de la meva família m’hi porten, són 
molt fortes. Potser escric de dones 
fortes perquè només he vist dones 
fortes.

La relació entre la protagonista, Te-
resa Pujolà, i la seva mare també 
era forta.
La relació de la seva mare amb 
qualsevol persona vivent era te-
rrible. Aquesta besàvia meva, la 
Margarida, és un súper personatge. 
Era una dona molt difícil, molt rígi-
da, molt egoista, molt ambiciosa i 
tenia una relació catastròfi ca amb 
tothom qui se li posava per davant. 
Ella havia fet uns plans per a la 
seva fi lla, que la fi lla va decidir que 
no seguiria, i això va ser un xoc de 
trens directe.

Un mataroní què hi pot reconèixer?
Doncs per exemple la història de 
la Plaça de Cuba, que en aquell 
moment era un lloc llunyíssim del 
centre. Primer aquesta zona es va 
buidar perquè eren hortes i després 
es va començar a parlar del mercat 
de parades de fusta que es posava 
a la plaça de sorra. De la primera 
Mataró industrial que estava al ca-
rrer del Prat, també se’n parla. De 
quan algunes indústries se’n van 
anar a una zona que els hi resultés 
millor per a elles, perquè hi havia 
aigua, etc.

La industrialització de 
Mataró és present en 
tota la novel·la
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Per què “Diamant Blau”?
El diamant blau és un ocell que apa-
reix en tota la trama. Les cobertes 
del llibre també el porten. Hi ha una 
col·lecció d’ocells exòtics important 
a tota la trama que té el pare de la 
Teresa. Aquesta col·lecció d’ocells 
té una peça que, per a ell és la més 
estimada. És un diamant blau amb 
misteri i un misteri important.

Hi ha molts misteris en aquesta 
novel·la?
Sí. Molts. I s’han d’anar desvetllant 
fins al final.

Ja has parlat amb alguns dels lec-
tors. Què t’han dit?
Sí que començo a tenir feedback 
dels lectors, i no només això, sinó 
que em penso que ja tinc el primer 
club de lectura programat, així que 
els lectors són molt treballadors. 
Veig que agrada, que agrada molt.

S’espera, com en altres llibres, que 
es tradueixi a altres idiomes?
Hi estem treballant. Sé que ja hi ha 
algun editor estranger interessat. 
Molts dels editors estrangers ja són 
editors meus i ja m’han publicat, 
a vegades, més de dues novel·les.

Vas presentar el llibre a Dòria però 
no va ser convencional. Per què 
no t’agraden les presentacions de 
llibres?
Les odio profundament. Jo en faig 
molt poques perquè m’esgota aques-
ta vida pública. “Desig de xocolata” 
la vaig presentar molt perquè vaig 
creure que tenia sentit, perquè a 
tot arreu on anava, hi trobava molta 
gent. Ara bé, una presentació com 
s’acostuma a fer amb un senyor que 
presenta, que diu que la novel·la és 
boníssima perquè se l’ha llegit per 
compromís... Tot plegat queda molt 
horrorós. Prefereixo escoltar l’autor 
llegint el seu propi llibre, és el que 
m’agrada fer.

A Mataró tens molts fans.
Sí, m’estimen molt i jo a ells. Em 
sento molt afortunada, perquè això 
que t’estimin a casa no sempre 
passa. Em sento molt ben tractada 
a Mataró.

Tindrem més novel·les mataronines 
de Care Santos?
Sí. Aquesta història tindrà una 
continuació o una segona part. 
Hi ha moltes històries que m’han 
quedat per explicar. Hi haurà una 

part d’aquestes històries que serà 
mataronina i una gran part que no. 
Precisament un dels personatges 
que vull desenvolupar és de Ta-
rragona.

Tens més projectes entre mans?
Cada dos anys una novel · la 
d’aquestes característiques. Im-
possible fer-ho en menys temps. 
El pròxim Sant Jordi, segurament, 
ja estaré escrivint alguna altra cosa 
de la qual ja en tinc algunes idees. 
Tinc un parell de coses al cap: una 
és una història d’aquestes carac-
terístiques enfocada en alguns 
personatges que a Diamant Blau ja 
tenien aparició però que no s’han 
desenvolupat i per l’altra tinc ga-
nes de fer una cosa absolutament 
diferent, contemporània. Sens 
dubte el pròxim Sant Jordi serà 
amb aquest llibre, Diamant Blau, 
per tant per a mi serà un Sant Jordi 
de color blau. 

Llegeix l’entrevista completa a 
www.totmataro.cat i descobreix tots 
els secrets del procés d’elaboració 
de “Diamant Blau”.
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L’Ajuntament de Mataró con-
tractarà 65 persones en situació 
d’atur, gràcies a una subvenció de 
586.732,52 euros atorgada pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya i 
el Fons Social Europeu, en el marc 
del Programa Treball i Formació. 
Aquest programa té com a objectiu 
afavorir la inserció laboral i millorar 
l’ocupabilitat de persones que es 
troben en situació d’atur que hagin 
exhaurit la prestació o el subsidi per 
desocupació. 

www.totmataro.cat/empentaamb empenta 1

Aquest pla d’ocupació ofereix un 
contracte laboral per a la realitza-
ció de treballs d’interès públic i/o 
de caràcter social, durant 6 mesos, 
a jornada completa. El salari a per-
cebre per les persones benefi ciàries 
serà de 850 euros mensuals. Tam-
bé els hi garanteix fi ns a 120 hores 
de formació professionalitzadora o 
transversal durant la seva jornada 
laboral.

Enguany, gràcies a altres projectes 

de Treball i Formació subvencionats 
pel Servei d’Ocupació de Catalunya i 
la Diputació de Barcelona, 192 per-
sones han pogut gaudir, a la ciutat 
de Mataró, d’un contracte de sis 
mesos. L’Ajuntament ha sol·licitat 
també al SOC una altra subvenció  
perquè 28 persones benefi ciàries 
de la Renda Mínima d’Inserció  pu-
guin ser contractades abans de fi nal 
d’any durant 6 mesos, per realitzar 
tasques d’atenció o manteniment 
d’espais i equipaments públics.

Nou pla d’ocupació per a l’Ajuntament que 
contractarà 65 persones aturades
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amb empenta 2

Amb l’esclat de la crisi molta gent va 
haver de reinventar els seus negocis 
o crear-ne de nous. Va ser així com 
l’ara director comercial del Mercat 
del Moble, Marc López, va començar 
a pensar en engegar un negoci pro-
per, directe i, a priori, de segona mà, 
l’any 2008. 

Aquella primera botiga de mobles, 
exclusivament de segona mà, va 
néixer per “una necessitat popu-
lar” d’adquirir mobles en bon estat 
i a baix preu. Ara ja té 5 anys i en 
tot aquest temps l’empresa Mercat 
del Moble ha evolucionat i ha cres-
cut molt.

El Mercat del Moble celebra els 5 anys 
amb l’obertura d’una nova botiga online

En aquests moments el Mercat del 
Moble té 4 botigues que van anar 
apareixent a mesura que les neces-
sitats de l’empresa evolucionaven. 
Primer la de segona mà, després una 
de mobles nous a molt baix preu, 
seguidament una de matalassos i 
sofàs i l’última, i acabada de sortir 
del forn, la botiga online.

La nova aposta virtual de l’empresa 
implica un rigorós estudi de mercat 
que es va elaborar abans de tirar-
ho endavant. D’aquesta manera el 
Mercat del Moble pot assegurar, ja 
en aquests moments, que les dues 
propostes virtuals que té sobre la 
taula funcionen, i amb molt d’èxit. 
Es tracta, per una banda, d’una boti-
ga virtual de mobles nous a molt baix 
preu. D’altra banda, estem parlant 
d’una altra botiga virtual de mobles 
exclusivament de segona mà. A tra-
vés de Mueblessegundamano.es el 
Mercat del Moble està aconseguint 
vendre mobles a la resta de l’estat 
i té un punt d’emmagatzematge 
important on tothom qui compra vir-
tualment pot, també, anar a buscar 
el producte.
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Laboratoris Hartmann va celebrar 
diumenge, amb una jornada de 
portes obertes pels treballadors, el 
20è aniversari de la companyia a la 
seu corporativa de Mataró, situada 
al Polígon Industrial Pla d’en Boet, 
i en la que hi treballen més de 200 
persones. La història de la compan-
yia amb Mataró es remunta al 1988 
quan va adquirir Laboratorios Uni-
tex, empresa fundada l’any 1934, 
dedicada a la fabricació de tires 
d’esparadrap, les famoses “tirites”.

20 anys de Hartmann a Mataró

3

Va ser el 1995 quan Hartmann va 
apostar per crear la unitat indus-
trial on es troba actualment, i que 
engloba la seu corporativa de la 
companyia a Espanya i el Centre de 
Competència de desenvolupament i 
fabricació a nivell mundial, l’única 
planta de producció del Grup dedi-
cada a la fabricació de productes 
tan emblemàtics com les Tiritas®, o 
els apòsits Cosmopor® i Omnifi x®.
 
I és que en aquests 20 anys s’han 

fabricat a Mataró 10.000 milions de 
Tiritas®, de les quals un 90 per cent 
s’han exportat a diferents països.
 
La companyia aposta, des de fa 
anys, per reforçar la seva estructura 
industrial a la capital del Maresme 
amb inversions continuades. En els 
darreres dos anys, Hartmann ha 
invertit tres milions d’euros per in-
crementar la capacitat de la planta 
de producció amb una nova línia 
d’apòsits post quirúrgics i enguany 

FEMCRÉIXER 
LES IDEES

TÀCTIC.CAT MÉS QUE WEBS
www.TACTIC.CAT - 93 790 97 73
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20 anys de Hartmann a Mataró

En aquests anys 
s’han fabricat a 
Mataró 10.000 
milions de Tiritas, 
el seu producte més 
conegut

ha inaugurat les noves oficines 
corporatives per adaptar-se al crei-
xement que ha experimentat en els 
darrers anys. Com explica el direc-
tor general de Laboratoris Hartmann 
Espanya, Marc Pérez Pey, “tenim 
un projecte d’empresa sòlid i una 
estratègia que aposta per mantenir-
nos i competir a escala mundial des 
de Mataró”.
 
Jornada de portes obertes
Hartmann ha celebrat els 20 anys 
amb una jornada de portes obertes, 
diumenge, en què van participar 
treballadors i familiars que van po-

der visitar les noves ofi cines i també 
la planta de producció de Tiritas®.
 
Durant el matí es van realitzar di-
ferents activitats infantils, com 
castells infl ables, o tallers de ma-
quillatge o de globofl èxia, així com 
activitats per a adults, com tir al 
blanc, o un circuit de segways. A 
més, hi havia un racó solidari de ven-
da d’articles fabricats pels empleats 
de la companyia, i una tómbola, els 
benefi cis de la qual s’han destinat 

a projectes d’ajuda per a l’Hospital 
Sant Joan de Déu de Barcelona.

Hartmann Espanya pertany al Grup 
Hartmann, companyia multinacional 
alemanya especialitzada en el sector 
salut, i focalitzada en la gestió de 
ferides, gestió de la incontinència, 
prevenció d’infeccions i autocura. 
Compta amb una plantilla de més 
de 10.000 treballadors a tot el 
món, i genera unes vendes de més 
de 1.800 milions d’euros anuals.
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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.)
VENDO MAMPARA BAÑO. color blan-
co, nueva, 1,45m. para bañera, 60€. 
626.529.009 
VENC ACCIO FAMILIAR del Cen-
tre Natació Mataró. Económica. 
678.792.174 

COMPRA  VENDA  
IMMOBILIÀRIA

¿LE URGE VENDER su piso? dispo-
nemos del dinero al contado para 
comprarlo inmediatamente a partir 
de 3 días. F. escrituras y entrega 
de llaves. Cualquier zona. Su Casa 
93.757.12.82 
VENC PÀRQUING. Avda. Recoder (cotxe 
petit). 93.799.17.29 de 20 a 22h. 
PASEO RAMÓN BERENGUER. Piso alto 
con ascensor,90mts. 3h. grandes, 
baño, comedor amplio, cocina con 
salida a galería, suelos de parket, 
calefacción, buena oportunidad, 
90.000€. 651.862.517 
C/BURRIAC. Piso con ascensor, 89m2. 
3h. amplio salón comedor con buenas 
vistas, balcón y galería, baño y aseo, 
oportunidad, 90.000€. 626.529.009
COMPRAMOS CASAS. Centro de Mataró, 
o garajes, locales, pequeños solares, 
etc. No importa estado. Buscamos 
cualquier sup. edificable para promo-
ción de viviendas. También Permutas, 
buscando la mejor rentabilidad para 
Ud. Máxima seriedad y discreción 
demostrada. Pago inmediato contado. 
Su Casa 93.757.12.82

TRASPASSOS 
LLOGUERS

TRASPASO FRANKFURT NO S’hi Cap 
zona Llantia caja demostrable. Buen 
precio 20.000€ interesados telf. 
605.897.493
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 
Z. CERDANYOLA. Primer piso, amplio, 
95m2. 5h. comedor con salida a 
balcón, baño con jacuzzi, cocina 
officce con salida a galeria, ocasión, 
525€. 626.529.009
CENTRE. Piso de 1h. junto esta-
ción, con electrodomésticos, 510€. 
626.529.009
MATARÓ-CENTRE PIS del 2012, 1 hab 
doble, inclou electrodomèstics, ca-
lef., a.a. 500€/mes 93.790.96.09
MATARÓ-MOLINS PIS moblat i equi-
pat, 3 hab, calef, a.a 580€/mes 
93.790.96.09
ARENYS MUNT-URBANITZACIÓ Casa 
4 vents amb jardí de 300m2, 
7 hab, pàrquing. 1.300€/mes 
93.790.96.09

TREBALL

EMPRESA EN EXPANSIÓN busca per-
sonas con buena actitud, no 
importa experiencia ni sector. 
93.173.36.25 Sr. Colmenero. 
BUSQUEM FISIOTERAPEUTA, raó: 
Pepa Llobregat 647.477.216
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA horas/fija. 
636.380.842 
B U S C O  T R A B A J O  L I M P I E Z A . 
632.894.585
SE OFRECE CHICA para trabajar ca-
marera. Experiencia. 631.054.870
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA, fregapla-
tos. 610.347.168
BUSCO TRABAJO AYUDANTE cocina, 
cuidado mayores, plancha. Vehículo 
propio. 632.467.068
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza, in-
terna. Referencias. 631.695.741
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. Por horas. 
610.159.958 
BUSCO TRABAJO limpieza, cui-
dado mayores. 627.016.335 
/637.113.290 
BUSCO TRABAJO limpieza, cuidado 
mayores, niños. Experiencia. Refe-
rencias. 648.514.358 
BUSCO TRABAJO limpieza, cuidado 
niños, mayores, ay.cocina... 7€/h. 
632.798.061

TRASPASSOS 
LLOGUERS

PARA PUESTO FIJO DE TRABAJO
FORMACIÓN A CARGO DE 

LA EMPRESA
Ingresos entre:

470€ y 1120€

ÚLTIMAS PLAZAS

 CENTRE: PUBLICITAT FERMALLI MARESME: Muralla Sant Llorenç, 2

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

 MOLINS: LLIBRERIA NINOTS: Ps. Carles Padrós, 91

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

anuncis econòmicsanuncis econòmics

 MATARÓ
www.totmataro.cat/economics

PER INSERIR ANUNCIS A:
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CLASSES

BUSCO PROFESSOR@ GRAMÀTICA ca-
talana. Horari matins. 619.613.375

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 
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. Repa-
raciones, instalaciones. Agua, 
gas y electricidad. 93.799.64.77 
/607.194.711 /610.565.628
INFORMÁTICO A DOMICILIO. Re-
para tu ordenador desde casa. 
607.665.679. Sergi. 
MASAJES ORIENTALES CAMILLA o ta-
tami + ducha. 93.172.19.58
PA L E TA  S U P E R E C O N Ó M I C O . 
671.198.330 
LAMPISTERÍA, FONTANERÍA, ELEC-
TRICIDAD, aparatos eléctricos, 
reparación lavadoras, calentadores, 
calderas. 697.725.158 
ORDINADORS, TABLETS, SMARTPHO-
NES, reparem. 662.599.273 
M U D A N C E S  E C O N Ò M I Q U E S . 
692.021.141 

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

(junto estación)

COMPRA -VENTA 
SEGUNDA MANO

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.

   

NO ET 
POTS DESPLAÇAR? 

TRUCA AL 93.796.16.42
T’HO POSEM FÀCIL!
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QUIMS PINTORS PROFESSIONALS: 20 
anys d’experiència. Qualitat, ne-
teja, estalvi. Pressupostos a mida. 
693.450.728 
RAMON LAMPISTA. Instal·lador auto-
ritzat. Bolletins. 647.689.408 
M A S A J E S  T E R A P É U T I C O S . 
695.859.536 
FACHADAS/VERTICALES. Expertos eco-
nómicos. 93.757.56.46 
ALBAÑILERÍA, LAMPISTERÍA, PINTU-
RA. 661.711.239 
MASAJE ORIENTAL C/Provenza, nº1. 
688.009.323 /688.508.947 
PALETA, PINTOR, LAMPISTA, fontane-
ro. Económico. 649.131.920 
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados. 
607.480.942

TAROT  VIDÈNCIA...

TAROT MAYTE 806.575.516 VISA 
93.113.54.52 /674.080.838. Más 
de 30 años experiencia. Días 7-8 
Noviembre me encontraréis en la 
Plaza del Ayuntamiento. 
ESTHER VIDENT, MEDIUM, amarres, 
rituales, 40a. experiencia. Atiendo 
personalmente. 666.223.194

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 

CONTACTES

CUBANA TETONA, VICIOSA. Francés 
natural. Griego. Besos sabrosos. 
Salidas 24h. 632.520.719 
5 CHICAS GUAPÍSIMAS esperando 24 
horas. 698.504.933 
JAVI 70 AÑOS, buena posición. Soy 
pasivo, deseo chico activo. Máxi-
mo 45 años. Atlético, moreno. 
682.462.579 
NOVEDAD TRAVESTI FEMENINA sen-
sual 656.464.173 
NOVEDAD PALOMA CACHONDA brazi-
leña 602.548.190 
ASIÁTICAS, JOVENCITAS, GUAPAS. 
Nuevas en Mataró. 24h. Salidas 
domicilio. 688.566.964 
NUEVA ANA MASAJISTA. Erótica. 
688.255.419 
LAIA 42 CATALANA. 687.072.165 
QUIROMASSATGISTA GUAPÍSSIMA Ma-
taró 625.555.824 
KATY 26, PARTICULAR. 631.287.774

PROFESSIONALS

C&M
GESTIONES INMOBILIARIAS

T/F 937 965 148 / M 607 966 423

Rda. Francesc Macià, 28
(esquina c/ Castaños), Mataró

www.cymgestionesinmobiliarias.com

PISOS DE ALQUILER
REF. A-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.
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La poma és una fruita que trobem 
als nostres mercats durant tot l’any, 
en diferents varietats. Per les seves 
característiques nutritives, la poma 
és un aliment indicat per a totes les 
franges d’edat, des dels més petits, 
en forma de puré, passant pels in-
fants, joves, adults i persones d’edat 
avançada. També les persones que 
fan esforços físics i esportistes tro-
ben en la poma el seu aliat.

Es tracta d’una fruita molt rica 
en hidrats de carboni que suposen 
més del 12% de la seva composició. 
També conté petites quantitats de 
vitamines i de minerals, especial-
ment de potassi.

Una de les qualitats de la poma és 
que contribueix a regular el trànsit 
intestinal, gràcies a l’aportació de la 
fibra que, a la vegada té la funció 
de netejar l’aparell digestiu. La fi-
bra, però, no pot ser utilitzada com 
a font d’energia.

La poma també conté una subs-
tància, la pectina, que és un tipus 
d’hidrat de carboni que té la particu-
laritat de retenir l’aigua, de manera 
que se li atribueixen efectes bene-
ficiosos en la regulació intestinal.

Altres nutrients de la poma 
tenen propietats astringents i an-
tiinflamatòries, per la qual cosa és 
recomanable el seu consum en es-
tats de convalescència i recuperació 
per malaltia.

A més a més, en tractar-se d’una 
fruita saciant, el seu consum és so-
vint inclòs en les dietes de control 
de pes, ja que a l’efecte saciant se 
li suma el baix poder calòric.

Aquesta és la taula de composició 
nutricional per cada peça consumi-
da, que equival a uns 150 grams:

Energia: 80 calories. Hidrats de 
carboni: 22 grams. Fibra: 5 grams

Sucres: 16 grams. La poma té 
absència de greix, proteïnes i sodi.

La Poma
gastronomia i salut
                  tot granollers-amic
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de Biblioteques Populars que va 
posar en marxa la Mancomunitat de 
Catalunya. L’acte serà presentat per 
Màrius Serra i el periodista mataroní 
Pep Andreu.

Més activitats
Pels 18 anys també s’ha previst 
fer “L’hora del conte” especial 
el dimarts 17 de novembre amb 
“L’amic”, a càrrec de Pengim-
penjam, i es començaran unes 
programacions de cinema infantil en 
català de cara al dissabte 21 amb 
“Els minions”. També hi haurà el 
9è Mercat d’Intercanvi de punts de 
llibre el dissabte 28 de novembre.

Clubs de Lectura
Coincidint amb la celebració de 
l’aniversari, el Club del Llibre es 
torna a reunir al Maresme per sise-
na vegada, oferint la possibilitat que 
lectors i membres dels clubs de lec-
tura de la comarca puguin conversar 
amb destacats escriptors del país. 

La Biblioteca Pública Pompeu Fa-
bra arriba a la majoria d’edat. Per 
a celebrar-ho l’equipament ha or-
ganitzat diferents activitats amb 
els usuaris i habituals lectors dels 
llibres de les seves prestatgeries. 
L’acte central de la celebració serà 
el 19 de novembre, a les 19h, al 
Teatre Monumental. En aquest acte 
el protagonista serà el periodista 
i escriptor Màrius Serra. Serra ha 
estat l’escollit pel Club de Lectura 
que organitza periòdicament el cicle 
de trobades amb escriptors ofert per 
la Xarxa de Biblioteques Municipals 
de la Diputació de Barcelona, que 
també inclou la biblioteca mataro-
nina en qüestió.

L’acte de celebració s’emmarca 
també dins de l’Any de les Biblio-
teques, declarat pel Govern de la 
Generalitat, coincidint amb el primer 
centenari de la creació de la Xarxa 

BIBLIOTEQUES
NOTÍCIA MARTA GÓMEZ

culturacultura www.totmataro.cat

NÚM. 1696
DEL 6 AL 12 DE NOVEMBRE DE 2015

La Biblioteca Pompeu Fabra 
celebra el 18è aniversari  

Màrius Serra serà el 
protagonista de la celebració
el 19 de novembre 

Josep Maria Roger 
enceta la Setmana de 
Música Antiga  

La música barroca torna a aterrar a 
la ciutat de Mataró amb la 33a Set-
mana de Música Antiga. El primer 
a debutar en aquesta edició serà el 
pianista Josep Maria Roger que ho 
farà aquest diumenge a partir de les 
sis de la tarda.

Roger oferirà un concert de cla-
vicèmbal, un instrument musical 
de teclat. A diferència dels pianos 
o els clavicordis, que tenen cordes 
percudides, el clavicèmbal té cor-
des polsades. Roger interpretarà 
composicions de Ferran Sor, màxim 
exponent del so galant a Catalunya.

Josep Maria Roger és un dels pio-
ners a l’Estat en la interpretació del 
‘fortepiano’ i un dels majors conei-
xedors de l’obra del compositor Sor. 
El concert s’interpretarà a la Capella 
de l’antic Hospital de Sant Jaume i 
Santa Magdalena i l’entrada és gra-
tuïta tot i que l’aforament és limitat.

 
Presentació prèvia
Abans del recital de piano, es farà 
una petita presentació a càrrec del 
director artístic de la Setmana de 
Música Antiga, Joan Vives. Enguany 
es dedica a la música del segle XVIII 
d’estil rococó, coneguda com a so 
galant. 

MÚSICA
NOTÍCIA MARTA GÓMEZ

El concert de clavicèmbal tindrà 
lloc  diumenge després d’una 
conferència de Joan Vives

Cada any la Biblioteca Pompeu Fabra edita un punt de llibre en com-
memoració del seu aniversari. Per a aquesta ocasió també n’hi haurà i 
serà elaborat per l’artista mataroní Josep M. Codina. Aquest nou punt 
de llibre, que per ser el 18è aniversari segur que serà molt demandat, es 
començarà a repartir a partir del 23 de novembre. La resta de punts de 
llibre seran exposats del 24 al 30 de novembre a la mateixa biblioteca  

tot cultura 18 anys pompeu.indd   1 3/11/15   13:14



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   5     

 9    1  8 7 6 

 8   2  6 3   

   9 7   1 3  

    3  1   7 

 1 3       9 

  5      2  

  7 8     6  

 3    4 8 7   

sudokusudoku www.totmataro.cat

@totmataro
twitter.com/totmataro

ELS ANUNCIS
ECONÒMICS

VALEN

i amb 10%de descompte

sortirà a la REVISTA I A INTERNET

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

eltot
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Lluís Homar fa tots els papers de 
Terra Baixa al Monumental 

La temporada de teatre del Mo-
numental arriba aquest divendres 
a un dels seus dies més esperats 
amb l’arribada a Mataró de la ver-
sió de Terra Baixa d’un dels tòtems 
de l’escena catalana: Lluís Homar. 
Homar va interpretar per primer cop 
el paper de Manelic quan tenia 16 
anys. Llavors va decidir que volia ser 
actor. El 1990 repetia protagonista i 
tornava a la pell del personatge del 
clàssic d’Àngel Guimerà. Ara, l’actor 

torna a recuperar l’obra -”és un text 
que em ressona per tots els racons 
de l’ànima”, reconeix - però aquesta 
vegada interpretant tots els papers: 
en Manelic, la Marta, la Nuri i en 
Sebastià. Per dirigir aquest repte ha 
escollit Pau Miró. 

“Volia ser l’obra, perquè el que 
m’agrada és l’obra per ella mateixa; 
és un himne i un cant a la llibertat 
i d’amor”, descriu Homar, que re-
coneix que és un text molt especial 
per a ell. Malgrat aquest canvi en la 
posada en escena, l’actor defensa 
que l’obra és fi del al clàssic i que 
l’espectador que ja la conegui la re-
coneixerà en essència. 

TEATRE
NOTÍCIA REDACCIÓ

Un dels grans èxits recents 
del teatre català arriba a 
Mataró

Festa del Ball, solidària

Aquest diumenge a la Plaça de 
Santa Anna se celebra la Festa del 
Ball de Dance Factory, l’escola de 
ball Fitness Factory que vol, amb 
aquest acte, ajudar a la tasca de 
Càritas. En aquest sentit tot el que 

DANSA
NOTÍCIA REDACCIÓ

Joc de Cartes arriba a 
l’Espai Saleta després de 
girar per tot Catalunya

 
Aquest cap de setmana l’Espai Sale-
ta de la Sala Cabanyes acollirà dues 
representacions de “Joc de cartes”, 
un muntatge basat en un text de 
Kressmann Taylor que narra com 
l’ascens i consolidació del nazisme 
pot destruir l’amistat entre dos ho-
mes. Genís Mayola i Josep Maria de 
Ramon donen vida respectivament 
a Martin i Max, que es comuniquen 
a través de cartes al llarg dels 90 
minuts que dura l’espectacle.

La història comença quan dos 
amics de tota la vida, que compar-
teixen el negoci d’una galeria d’art 
als Estats Units, se separen perquè 
un d’ells torna a Alemanya. Martin 
i Max intenten mantenir la relació 
–extremadament propera- a través 
de cartes. Poc després de l’arribada 
de Martin a Munic, però, Adolf 
Hitler arriba al poder. Max, jueu, 
s’esgarrifa amb les informacions que 
arriben als Estats Units sobre el nou 
govern alemany. Per la seva banda, 
Martin cada cop es troba més cò-
mode amb la nova situació política.

Gira per tot Catalunya
L’espectacle, dirigit per Joan Peran, 
arriba a Mataró després d’haver-se 
representat en diverses ocasions per 
teatres de tot Catalunya amb un no-
table èxit de públic. 

TEATRE
NOTÍCIA REDACCIÓ

Joan Peran dirigeix a Genís 
Mayola i Josep Maria De Ramon 
en aquesta versió teatral

culturacultura

es recapti de la venda de samarretes 
solidàries, de només 5 euros de cost, 
anirà per a una entitat que, a les por-
tes de l’hivern, es veu mancada de 
mantes i roba d’abrigar per ajudar a 
les persones a les quals assisteix. 

www.totmataro.cat

NÚM. 1696
DEL 6 AL 12 DE NOVEMBRE DE 2015

CEDIDA
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imatges imatges www.totmataro.cat
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GRUPS!  Aquest passat dissabte 
es va inaugurar a l’espai Cultural 
La Destil·leria l’exposició de Vanes-
sa Linares, una artista Barcelonina 
instal·lada a Can Fugarolas de Ma-

taró. Pinta els seus “Guspirus” dins 
de boscos i paisatges realistes, l’obra 
cavalca entre el naïf i el pop-media. 
Una exposició interessant i molt re-
comanable. 

CONCERT DE CASTANYADA  Aquest 
passat dissabte, al teatre Foment 
mataroní, va tenir lloc el Concert 
de Castanyada, un recital a càrrec 
de Francisco Palacios (Trombó alt, 

trombó tenor, trombó baix, trombó 
contrabaix) i Lluïsa Vinyes (piano). En 
acabar, es va celebrar una tertúlia amb 
els músics, acompanyat d’una copa 
de cava i unes castanyes.  

CONGRÉS D’ESPERANTISTES   Du-
rant tot el cap de setmana passat es va 
celebrar el 37è congrés d’Esperanto 
amb una sèrie d’activitats a la ciutat 
al voltant d’aquesta llengua. 

ALUART

VA DE MONSTRES  La Llantia va 
celebrar aquest dissabte a la nit un 
cercavila de Halloween coincidint 
amb la seva fi ra de Tardor, entre altres 
activitats que van tenir lloc al barri.  

ALUARTALUAR

ALUART
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horòscopshoròscops www.totmataro.cat/horoscop

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

Àries (21/3 al 20/4)

Estàs acabant una etapa en el 
terreny professional i aviat co-
mençaràs a recollir els fruits del 
teu esforç. Vigila la teva alimen-
tació. T’aniria bé adquirir hàbits 
un xic més saludables.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Una relació arriba a un fi nal de 
cicle. Acabeu una etapa i entreu 
en una altra. Pot ser que sigui per 
continuar endavant o per deixar-
ho aquí. Com sigui cal aprofi tar 
l’aprenentatge.

Bessons (21/5 al 21/6)

Estàs capfi cat en assumptes labo-
rals. Per sort acostumes a ser una 
persona adaptable i estàs cercant 
altres maneres de tirar endavant. 
En l’amor prefereixes una relació 
sense lligams.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Vius un moment que necessites 
prendre el control de la teva vida. 
Ara no acceptes ambigüitat ni 
confusió, vols les coses clares. 
Has après la lliçó i t’has tornat 
més pragmàtic.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Dies per atendre assumptes fami-
liars. Si hi havia algun malentès, 
ara podeu entrar en un període 
més tranquil. Moment de tirar 
tot allò que ja no fas servir. Et 
trobaràs més lleuger.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Estaràs molt incisiu i demandant. 
Procura no fer-te massa pesat. És 
un bon moment per refl exionar 
sobre què cal canviar de la teva 
manera de veure la vida. Molta 
sensibilitat.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Pots estar vivint una atracció fatal 
que mantens oculta. Sembla que 
has optat per viure-la i ja veuràs 
què passa. Vigila amb el nervio-
sisme o acabaràs somatitzant les 
teves emocions.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Compte amb una persona amiga. 
És possible que diguis alguna 
cosa que no li agradi massa i això 
provoqui una tensió entre ambdós. 
Si estàs trist, deixa’t ajudar i serà 
millor per a tots.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Moment de bones oportunitats 
en el camp laboral. Compte 
perquè suscites algunes enveges 
professionals. Si tens una relació 
sentimental oculta, pot fer-se 
pública i sortir a la llum.

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

Necessites una desconnexió 
puntual. Darrerament estàs molt 
atrafegat i la teva salut s’està res-
sentint doncs et costa dormir. En 
un viatge pots tenir una aventura 
sexual passatgera.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Pots rebre ajut econòmic d’una 
persona de la família. Això 
t’ajudarà temporalment però serà 
millor cercar altres solucions. 
Oportunitats interessants en el 
sexe i les relacions.

Peixos (Del 20/2al 20/3)

Pots rebre crítiques per part de 
cunyats o cunyades. Mira de no 
agafar-t’ho de manera personal. Ja 
percebràs si són fetes amb bona 
o mala intenció. La parella et vol 
fer un regal.

Sagitari 
Moment de bones oportunitats 
en el camp laboral. Compte 

Lleó 
Dies per atendre assumptes fami-
liars. Si hi havia algun malentès, 

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

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: AGUSTÍ FERNÀNDEZ SARGATAL

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.m-oliveras.com

+

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

35€ * 35€ *
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Els membres Centre Parroquial 
d’Argentona han mogut fi txa ràpi-
dament després que, fa quinze dies 
va dimitir Josep Castanyer, presi-
dent de l’entitat. A partir d’ara el 
Centre quedarà organitzat sota una 
presidència col·legiada formada 
per Ramon Rovira, Xavier Delomas, 
Joan Forns i Lourdes Blanco. En 
una entrevista a Ràdio Argentona 
han explicat que la seva voluntat és 
la de donar continuïtat als projectes 
i activitats que ja s’estan duent a 

terme. El procés d’elecció d’un nou 
president o presidenta queda apar-
cat fi ns a l’any que ve.

Propostes indispensables 
Entre les propostes més immediates 
s’hi compta el túnel de la por, que 
es va organitzar el passat dissabte al 
vespre, i la Castanyada el diumen-
ge. De cara a novembre és previst 
el concert de Santa Cecília el 21 
de novembre, la posada en escena 
d’un teatre musical infantil el dia 29 
i la fi reta de Nadal. Finalment, de 
cara al desembre ja hi ha data per 
als pastorets infantils que es podran 
veure els dies 12 i 13 a les sis de la 

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ - ARGENTONA COMUNICACIÓ

L’entitat es gestionarà de 
forma col·legiada i l’elecció de 
la nova junta s’atura

argentonaargentona www.totmataro.cat/argentona

El Centre Parroquial resol la gestió de l’espai 
després de la dimissió del seu president 

tarda. Per Sant Esteve s’oferirà un 
concert de Nadal i els Pastorets dels 
grans es podran veure els dies 27 de 
desembre i 2 i 3 de gener.

Desavinences
El ja ex-president del Centre Parro-
quial, Josep Castanyer, va deixar el 
càrrec per culpa de desavinences 
amb el rector i amb la secció de 
teatre. De fet, en tot el temps que 
Castanyer havia estat al càrrec, les 
relacions no havien estat bones i di-
verses problemàtiques en els últims 
mesos han estat el detonant. El Cen-
tre Parroquial és un dels espais més 
destacats i històrics d’Argentona. 

TMD 2015 La Sala Argentona www.argentona.cat

Tot Argentona 1696.indd   2 4/11/15   12:58
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Busquen una alternativa coberta 
per a l’Handbol Laietà

L’alcalde i regidor d’Esports de 
l’Ajuntament d’Argentona, Eudald 
Calvo, es va reunir el passat di-
mecres amb els responsables de 
l’Handbol Club Laietà Argentona, 
després de les queixes que l’entitat 
havia traslladat i manifestat públi-
cament els darrers dies, per tal de 
comptar amb una alternativa per 
entrenar-se en cas de pluja.

El club, que ha anat augmentant 
progressivament el nombre de ju-
gadors i categories, també ha vist 

ampliat aquest 2015 d’un a tres 
dies l’ús que fa de la zona esportiva 
municipal Raül Paloma, tot i que 
ha de repartir els entrenaments dels 
seus equips entre el pavelló i la pista 
exterior poliesportiva descoberta. A 
banda de l’handbol, altres entitats 
esportives com els clubs de bàsquet, 
de futbol sala, patinatge o els Crazy 
Jumpers, també utilitzen el pavelló 
municipal per a celebrar els seus 
entrenaments i competicions.

L’Ajuntament ha assumit el com-
promís d’arribar a un acord amb 
algun dels centres educatius muni-
cipals per tal que els cedeixi alguna 
de les instal·lacions cobertes. 

El consistori es compromet a 
buscar un centre educatiu que 
pugui cedir l’espai 

El Casal d’Avis obre tres 
matins a la setmana a 
partir d’aquest novembre

A mitjan novembre 
s’iniciarà un taller per a 
estimular la memòria

A partir del 3 de novembre, el Casal 
d’avis municipal, ha ampliat el seu 
horari, obrint les seves portes tres 
matins a la setmana. L’objectiu, 
a banda de donar la possibilitat a 
la gent gran de gaudir durant més 
hores de l’equipament i els seus 
serveis, és impulsar un programa 
d’activitats i dinamització. Una de 
les primeres iniciatives que es por-
taran a terme serà un programa de 
sessions amb exercicis i activitats 
per a estimular la memòria. 

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

TMD 2015 La Sala Argentona www.argentona.cat

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

comajuan@comajuan.com

www.comajuan.com
Especialistes immobiliaris

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

REF. 4928. MATARÓ-BALANÇÓ I 
BOTER: Nau industrial en lloguer de 
450m2 + 100m2 d’altells. Ofi cines 
condicionades. Llum natural, apte 
per a disseny o similars. Munta 
càrregues, instal·lació elèctrica.

REF. 4268. MATARÓ-BALANÇÓ I 
BOTER: Nau industrial en venda, en 
carrer molt ample donant facilitat per 
a càrrega i descàrrega. Indicada per al 
sector tèxtil, amb molta llum natural.

Tot Argentona 1696.indd   3 4/11/15   12:58



3 plantes
2.000m2

135x190 cm

189€

150x190 cm

199€

visco!
135x190 cm

339€

150x190 cm

369€

molles!
90x190 cm

59€

135x190 cm

342€

150x190 cm

368€

visco!
135x190 cm

368€

150x190 cm

399€

visco!
135x190 cm

349€

150x190 cm

389€

visco!

obiprix

bons
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les mides
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4129

OPORTUNIDADES

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

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

4129

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

T

295.000€

T

OCASIÓN ESPECIAL
REF. 12176 URB. LA CORNISA. Excelente oportunidad! Bonita 
casa unifamiliar a  3 vientos en parcela 400m2. Excelente orien-
tación, vistas y tranquilidad a un paso de Mataró. 5 dormitorios, 
Salón comedor con chimenea. Excepcional cocina offi ce. 2 baños 
completos + Aseo. Terracita /Solarium. Garaje. Pequeño ascensor. 
Jardín alrededor de  la vivienda.

260.000€

T

CON PATIO 30M2
REF. 12239 JTO. ROCABLANCA. Perfectamente ubicado en ca-
lle de poco tránsito pero junto avda. comercial. Vivienda de 90 
m2  con terraza de 30 m2. P baja de bloque, sin barreras arqui-
tectónicas, de superfi cies bien distribuidas y amplias. Salón co-
medor 26 m2.Cocina offi ce de grandes medidas.3 dormitorios + 
estudio(antes 4). 2 baños. Calefacción. Comunidad pequeña. 

137.000€

T

BUENA INVERSION
REF. 11914 ARGENTONA (S.M. DEL CROSS). Buena oportunidad! 
Vivienda 90 m2 exterior con ascensor. Perfectamente orientado 
frente plaza y  mucho sol. 4 dorm. (2 dobles). Amplio salón come-
dor. Balcón/terracita. Cocina con buenas posibilidades. Galería. 
Baño completo + aseo. Fácil aparcamiento. Excelente compra!

86.000€
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DIMARTS 2DIUMENGE 30televisiótelevisió m1tv

17:00 AVENTURA’T
17:30 GAUDEIX LA FESTA
18:00 1MÓN.CAT
20:00 EN JOC
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 Feimat Mataró – 
 Mataró Parc Boet
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
02:00 LA SETMANA

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 – Real Canoe
15:30 PANTALLA OBERTA
16:30 L’ENTREVISTA

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
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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

49.000€

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.

75.000€

CB6951-ZONA RDA O’DONNELL Pis 

de 3 habitacions, conservat per entrar a 

viure. Ascensor. Ideal inversió!

89.000€

CB12754- PZA CATALUNYA. Planta 

baixa sense escales. 85m2, 3 habs 

( 2 dob), calefacció, alumini, cuina i 

bany conservats. Ocasió!!

99.000€

79.000€

142.000€

138.000€

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!!  

CB2285 - CENTRE PZA BRISA. Pis 

amb ascensor, 82m2, 3 habitacions, 

exterior amb molt de sol, per deixar 

al seu gust, ideal inversió!!

CB5310 - PZA CUBA. Pis de 85m2, 

fi nca amb ascensor, saló menjador 

amb sortida a balcó, bany i lavabo, 

reformat. Oportunitat!

CB12712-SALESIANS. Pis exterior, 

actual 2 habitacions, reformat,  per 

entrar a viure, menjador amb sortida 

a balcó. mitjana alçada.

CB12880 -SALESIANS. Pis amb ascen-

sor , 70 m2 actual 2 habitacions(dobles), 

calefacció, portes,terres, molt bo.
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 EXCLUSIVA

ARENYS DE MAR. Pis alt amb ascensor, 3 
habitacions, saló-menjador amb sortida al 
balcó, cuina separada, un bany complet, tras-
ter, fi nestres d’alumini. Oportunitat única!

99.000€

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

Núm. Col·legiat: A10078

La manera més efi cient de vendre el seu pis

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

Punt de venda Barcelona: Travessera de les Corts, 122

PIS DESTACAT

A partir d’avui, li serà més fàcil llogar i gestionar el lloguer 
del seu habitatge!

Serveis que oferim:

• Formalització del contracte d’arrendament.
• Tramitació de la Cèdula d’Habitabilitat i Certifi cat d’Efi ciència 
   Energètica. 
• Ingrés de la fi ança a Incasol.
• Gestió de l’ITP (Model 600).
• Canvi de nom dels subministraments a l’arrendatari.
• Selecció d’industrials per a possibles reparacions a l’habitatge.
• Liquidació mensual del lloguer.
• Realització del document de renúncia a la fi nalització del contracte.
• Devolució de la fi ança (liquidació total).
• Canvi de nom dels subministraments a l’arrendador.
• Selecció de nous inquilins abans de fi nalitzar el contracte.

MATARÓ-HAVANA. Pis a 5 minuts del 
Centre, segona línea de mar, 3 habitacions, 
bany, saló-menjador de 20m2, cuina sepa-
rada amb sortida al balcó, calefacció, a.a, 2º 
sense ascensor. En molt bon estat!!

112.260€

1P GORRIZ.indd   1 03/11/15   12:49



OFICINA CENTRE: C. Jaume Recoder, 4 , Local 1 · T 690 284 089 · babq0@tecnocasa.es

OFICINA CERDAÑOLA: Av. Gatassa, 141 · T. 937 415 131 · babn1@tecnocasa.es

OFICINA MOLINS I CIRERA: C/ Miquel Biada, 115 · T. 935 128 660 · babn5@tecnocasa.es

OFICINA PERAMÀS: C. Miquel Biada, 115 · T 935 128 660 · babn5@tecnocasa.es

La xarxa més gran de Mataró amb 4 ofi cines, i més de 20 agents per gestionar el teu immoble

VALORACIONS
GRATUÏTES

*HIPOTECA AL

100%C/ Rosselló, núm.13 (local) · Tel. 937 586 140

ASSESSORAMENT FINANCER GRATUÏT

PLA D’EN BOET – (Ref. 190504). 81m2 
construïts, 3 hab. totalment reformat per 
entrar-hi a viure i totalment exterior. Finca 

amb ascen.

100.000€. 

R. O’Donnell – (Ref. 188246) De 85m2, 6é 
real amb ascen. 3 hab. cuina independent, 
bany, galeria, saló-menjador i balcó amb 

excel·lents vistes. Totalment reformat.

117.200€

MOLINS. (Ref.190524) Exterior de 90m2, 
amb 4 hab. (2 dobles + 2 ind), ampli 
menjador, cuina ind, bany complet, 2 

balcons i safareig. Bona distribució i per 
entrar a viure.
89.000€

CERDANYOLA NORT (Ref. 188564) 75m2, 
3 hab. (1doble), bany, menjador ampli i 

lluminós, cuina amb galeria. Per reformar, 
excel·lent oportunitat per preu i zona, carrer 

molt tranquil.

46.000€

*Subjecte a l’aprovació per part de l’entitat fi nancera

Intermediarios independientes en préstamos y créditos - Red en franquicia - Cada sociedad franquiciada tiene su propio titular y es independiente del franquiciador
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ILURO – (Ref. 151946). Casa de 140m2 
en dues plantes, possibilitat de construir 
dues més. A reformar, molt ben ubicada, 

a 3 carreres de la platja i l’estació.

135.000€ 

M. Biada (Ref. 189580). De 106m2, 7é amb 
ascen. consta de 4 hab. 2 banys, cuina, gale-

ria, gran menjador de 24m2 i ampli balcó amb 
vistes a mar. Molt lluminós

149.990€

MOLINS. (Ref.189738) Casa de poble amb 
molta llum, 100m2, 3 hab. sala d’estar, men-
jador, cuina offi ce, bany, estudi, traster, pati i 
terrassa solàrium de 33m2. Dret a un vol mes.

158.000€

CERDANYOLA SUR (Ref. 153633) De 65m2, 
3 hab. (2dobles), bany, galeria, saló men-

jador molt lluminós, cuina, prop de tots els 
serveis i vistes al parc.

49.995€

PROPERA APERTURA
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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

146.000€

Ref. 2198: ZONA EL SORRALL: 

Fabu-loso piso, de grandes dimen-

siones con 2 terrazas, 110m2, 4 hab. 

(3 dobles), cocina o�  ce independ. 

con galería, salón con terraza a nivel 

y salón de verano, 1 baño comple-

to, calefacción. Piso defi nitivo, no 

dude en visitarlo.

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. 2201: ZONA C/ BIADA: Piso de 

mediana altura con ascensor y refor-

mado, 95m2, 4 hab. (2 dobles), amplio 

salón comedor con balcón, cocina y 

baño reformados. Edifi cio señorial y 

comunidad muy tranquila, oportuni-

dad por dimensiones y zona.

127.000€

T

Ref. 2200: ZONA VIA EUROPA: Último 

piso con ascensor mejor que nuevo,

2 habitaciones, salón comedor con sa-

lida a balcón, baño completo, cocina 

independiente con galería, suelos de 

gres, aire acondicionado. Parking y 

trastero incluido. Vistas a zona verde.

138.000€

T

198.000€

Ref. 2199: ZONA PASEO CABANE-

LLAS: Espectacular piso, alto con 

ascensor y vistas panorámicas a mar 

y montaña, con 4 hab.(2 dobles),salón 

comedor de 28m2 con balcón/terraci-

ta, cocina o�  ce indep con galería,  edi-

fi cio señorial. Zona muy tranquila.

fi cio señorial. 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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Compra-venda · Arrendaments · valoracions · Gestió de cèdules d’habitabilitat
Certificats energètics · Tràmits hipotecaris · Aclariment de dubtes referents al sector immobiliari

iluro
AGENCIA INMOBILIARIA

C. Gravina 10 · Mataró
T. 937 554 060 
illurocasals@gmail.com

3116

5898. CERCA DE RENFE Y PUERTO: Piso de 75 m2 de 3 hab., (2 
dobles), cocina reformada, baño con ducha, balcón tipo terraza, sa-
lón comedor con a.a., galería con lavadero desde la cocina, venta-
nas de aluminio, suelos de terrazo. Renfe, a 2 min. de la playa y del 
puerto, muy bien comunicado.

LLAVES EN MANO 120.000€

5918. Mataro ronda Rocablanca: Piso con terrado y vistas espec-
taculares. Impecable, dos fachadas al mar y montaña 3 dormitorios, 
2 baños, cocina equipada y galería,  bonito y amplio salón estar, ca-
lefacción y aire acondicionado.  y un terrado de 45 m2, con trastero/
estudio. Plaza de parking incluida en el precio.

LLAVES A CONVENIR SOLO 170.000€ 

5926. Mataró zona Rocablanca: Piso amplio muy soleado, refor-
mado, como nuevo. Acabados nobles y de calidad, cocina cuadrada 
con electrodomésticos y grifería de gama alta , encimera de Silesto-
ne, 4 dormitorios, 1 baño completo con ducha, carpintería en roble 
provenzal, con vidrieras a la inglesa, calefacción y A.A. Trastero.

LLAVES A CONVENIR 174.000€

5927. Mataró en fi nca antigua: Situado en el corazón de la ciudad 
cerca c. Argentona, rehabilitado y a estrenar, tipo apartamento muy 
amplio, suelos conservados de losa hidráulica, la carpintería lacada 
original, techos altos, Comedor con cocina americana, baño moderno 
y de diseño, dorm. de matrimonio con una terrazacita. Vestidor amplio.

LLAVES EN MANO SOLO 143.000€

5928. Mataró en distrito de Cerdañola: En avenida principal. 
Piso rehabilitado, 3 dormitorios, salón, cocina independiente, baño 
completo, galería para lavadora y secadora,. Primero sin ascensor 
con un buen balcón a la calle.

LLAVES EN MANO 69.000€ 

5407. Duplex nuevo a estrenar  muy barato: Ático de 3 dorm. 
y terraza solarium vistas a la calle, gran calidad de acabados, car-
pintería en cedro, exteriores de aluminio cristales de cámara y las 
persianas de aluminio, cocina esta equipada y el baño con mueble 
espejo e iluminación, calefac. Situado en la ciudad de Mataró 

LLAVES EN MANO SOLO 125.000€ 

5884. Mataró centro: Zona calle del Carmen. Ascensor, 3 dor-
mitorios (antes 4), baño completo con ducha, amplio salón estar 
con balcón, parquet, carpintería de estilo provenzal de sapely. ¡y 
ademas en la planta bajo cubierta un magnifi co estudio con luz 
natural tipo buhardilla!

SÓLO 188.000€

5910. Mataró centro: A un minuto de la plaza de Santa Ana. 
85M2, ascensor, terraza de unos 14 m2. El piso necesita reforma 
para su actualización la situación es envidiable dentro de la ciu-
dad de Mataró.

LLAVES A CONVENIR SOLO 135.000€

No som els millors · no som el número 1 · no som els més antics...pero...
SOM SERIOSOS, SOM RESPONSABLES, SOM DISCRETS, SOM TREBALLADORS

D�  �  l’� y 1987, aquí �  �  p�  que � c�  �  
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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€

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€

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€

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€

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€

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€

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€

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€

GL13273 CERDANYOLA NORTE: 
Piso de media altura de 60 m² muy bien 
distribuido sin pasillos. 3 habitaciones, 
salón comedor, cocina con galería y baño. 
Para reformar a su gusto. Atención a su 
precio. (C.E. =T)  PRECIO: 47.400€

GL13790 Z. MOLINOS: 1er piso 
en calle tranquila, entrar a vivir. Salón 
comedor exterior a la calle gran balcón, 2 
habit. (1 doble), cocina de fórmica y baño 
completo actualizado. Oportunidad. 
(C.E. =T)  PRECIO: 66.000€

GL14044 CERDANYOLA SUR: 
Piso tan sólo 3 vecinos en avda principal, 
cerca colegios y servicios. 2 habit., salón 
comedor, terraza a nivel, cocina offi ce y 
baño completo. No dude en verlo. 
(C.E. =T) PRECIO: 77.500€

GL PLAZA CATALUNYA: Planta baja 
bien conservada. 75 m² 3 habitaciones 
(2 dobles), cocina con galería y baño 
completo. Inmejorable precio por carac-
terísticas y zona. No dude en verlo. . 
(C.E. =T) PRECIO: 84.000€
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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

LA INMOBILIARIA DE MATARÓ ESPECIALIZADA EN PISOS DE ENTI-
DAD BANCARIA. POSIBILIDAD DE FINANCIACIÓN 100%. MÁS DE 150 

INMUEBLES A SU DISPOSICIÓN. ¡LLÁMENOS!  T. 93 193 45 35

GL4517 CENTRO: Casa cerca de la 

plaza de Cuba de 130 m², patio de 

12 m², inmueble de origen pero 

muy bien conservado, 3 habitaciones, 

salón comedor, cocina y baño completo. 

También consta de local y parking 

para  4 coches.OCASIÓN 

por características. (C.E. = T)

PRECIO: 166.000€

GL14077 Z. CERDANYOLA:

Atención a esta oportunidad. Piso 

con ascensor en fi nca con gran 

presencia. Cocina de roble, salida 

a galería, 4 habitaciones (2 dobles), 

balcón a la calle, baño completo con 

ducha y salón muy luminoso. Listo 

para entrar a vivir.  (C.E. = T)

PRECIO: 99.900€

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

¡LLÁMENOS!  T. 93 193 45 35

2P GRUP LAUDEM.indd   3 04/11/15   18:14



maresmemaresme www.totmataro.cat/maresme

NÚM. 1696
DEL 6 AL 12 DE NOVEMBRE DE 2015

L’alcalde de Caldes d’Estrac, Joa-
quim Arnó és el nou president del 
Consorci de Turisme del Maresme. 
Era d’esperar que el president del 
Consell Comarcal del Maresme, 
Miquel Àngel Martínez, delegués la 
presidència, que Arnó assumeix des 
del passat 20 d’octubre. 

Arnó va explicar que li fa “molta 
il·lusió treballar en aquest camp” 
perquè es considera “especialment 
compromès en potenciar l´atractiu 
turístic de la comarca”. Arnó valo-
ra “l’extraordinària i variada oferta 
lúdica, cultural, comercial concen-
trada en un àmbit natural, ben 
comunicat i de fàcil accés des d´un 
punt de referència internacional 
com és Barcelona”, com a princi-
pal atractiu.

El Consorci de Promoció Turística 
“Costa del Maresme” és una entitat 
sense ànim de lucre, amb entitat ju-
rídica pròpia que té com a membres 
integrants el Consell Comarcal del 
Maresme, la Diputació de Barcelo-
na, els ajuntaments de la comarca, 
la FAGEM (Federació d´Associacions 
i Gremis Empresarials del Maresme), 
la Fundació Tecnocampus Mataró-
Maresme, el Gremi d´Hostaleria i 
Turisme de Mataró i el Maresme, 
el Gremi d’Empresaris d´Hostaleria 
del Maresme i l´Associació de Càm-
pings i Caravaning de la província 
de Barcelona.  

MARESME
SOCIETAT REDACCIÓ

Joaquim Arnó, nou 
president del Consorci de 
Turisme

El nou equip vol “potenciar 
l’atractiu turístic de la 
comarca”

Caldes d’Estrac amenaça amb el 
tancament del balneari de l’Hotel Colon

L’Ajuntament de Caldes d’Estrac 
(Maresme) ha obert un expe-
dient sancionador al balneari de 
l’Hotel Colon per “incompliments 
molt greus” que poden comportar 
l’extinció de la concessió. L’any 
passat ja es va tancar temporalment 
l’equipament per greus defi ciències 
sanitàries i ara, un cop reobert, no-
ves inspeccions posen en evidència 
noves irregularitats. 

L’Ajuntament contempla el res-
cat de la concessió com a “opció 
possible de manera immediata” 
perquè creu “del tot inapropiada 
l’explotació deficient que s’està 
fent del balneari, molt allunyada de 
les expectatives inicials, i que està 
perjudicant notablement el prestigi 
que el municipi vol tenir com a desti-
nació termal de primera magnitud”.

Els incompliments, segons 
destaca el consistori caldenc en 
un comunicat, són “molt relle-
vants” i afecten el conjunt de les 
instal·lacions i al seu estat de con-
servació, com per exemple els de 
la dutxa escocesa i la de l’aigua de 
mar, afectades ambdues per brots de 
legionel·losis –ja corregits.

Un spa urbà
Igualment, no s’han refet les conne-
xions del subministrament d’aigua 
termal i d’aigua del mar, el que 
suposa que l’establiment hagi 

MARESME
SOCIETAT REDACCIÓ - ACN

L’Ajuntament obre un 
expedient sancionador per 
“incompliments molt greus” 

perdut la qualifi cació de balneari 
termal i de talassoteràpia per pas-
sar a ser considerat un ‘spa’ urbà, 
tot i que comercialment, denun-
cia l’Ajuntament, es publicita el 
contrari.

Deute de 65.000 euros
A aquestes irregularitats s’afegeix 
l’incompliment reiterat de les obli-
gacions tributàries del balneari, que 
actualment deu més de 65.000 
euros a les arques municipals co-
rresponents a cànons i tributs 
impagats des de l’any 2012. Cada 
irregularitat pot comportar sancions 
econòmiques de fi ns a 6.000 euros 
i també són causes de resolució i 
rescat de la concessió. 

De fet, l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac està portant a terme un 
projecte de dinamització del Turisme 
Termal, que tirarà endavant gràcies 
a una aportació de la Generalitat de 
Catalunya que, després de realitzar 
un estudi de viabilitat, ha decidit 
fi nançar-ho a través d’una subvenció 
que arriba als 391.653,10 euros.

Incompliment de promeses
En aquest sentit, des de l’Ajuntament 
de Caldetes, consideren esgotades 
totes les vies de diàleg que fi ns ara 
s’han mantingut amb els respon-
sables de la concessió, “que de 
manera reiterada han anat incom-
plint totes les promeses que han 
formulat d’arranjament i de solució 
dels problemes que hi havia, quan 
se’ls ho ha requerit al respecte”. 
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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 EN 1ª LINEA DE PARQUE CENTRAL. Con 2 plazas de 
pk y trastero incluidos, cocina offi ce de roble con galería anexa, 
tiene 3 habitaciones (1 tipo suite), 2 baños  completos, terraza de 
22m2, a.a y calefacción.

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

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. 2397 EIXAMPLE. 
Excelente zona y pre-
cio, cerca de todos los 
servicios y del centro, 
piso reformado de 3 
habit., cocina y galería 
anexa, baño completo, 
balcón exterior. Comu-
nidad reducida.

98.000€

C.E. en trámite

REF. 7054. LLANTIA. 
Piso alto con ascen-
sor muy luminoso, pk 
y  trastero incluido, 2 
hab., baño completo, 
cocina de haya y ga-
lería anexa. a.a con 
bomba de calor, suelos 
de gres.

139.900€139.900€
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€

OCASIÓN. Cocina independiente y baño con ducha reforma-
dos, 2 hab. antes 3, balcón exterior con vistas al  mar y 
terraza de 20m2.

C.E. en trámite

120.000€REF. 1366 - 1ª LINEA DE MAR 254.000€REF. 2413 - ZONA VIA EUROPA

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.

129.000€

1P C&M.indd   2 04/11/15   10:54



“Per qualsevol petita cosa, reps una 
recompensa tan gran que la satisfac-
ció que se sent no es pot explicar”. 
És Albert Alcaide, un monitor de 
l’Esplai Rabadà, que cada dissab-
te, des de fa quatre anys, dedica el 
seu temps lliure a l’esplai, a ajudar 
els seus membres i a fer créixer una 
entitat que, amb més de 25 anys 
de vida, manté encara el volunta-
riat com a engranatge, i l’altruisme 
com a servei.

L’Esplai Rabadà és una entitat, 
sense ànim de lucre, destinada a 
organitzar i realitzar activitats de 
lleure per a infants, joves i adults 
amb discapacitat física i psíquica 
d’entre 6 i 60 anys i dóna servei a 
un centenar de persones que pro-
venen de Mataró, Barcelona i de la 
resta de poblacions del Maresme. 
Alcaide és, com molts altres mem-
bres de l’esplai, un estudiant que, 
en el seu cas, va començar a invo-
lucrar-se amb l’entitat arran d’unes 
pràctiques curriculars.

Els matins de dissabte es va a 
la piscina, després es dina, es fan 

permanències i a la tarda activitats 
adaptades a les capacitats de cada 
grup. “El feedback que reps és bru-
tal. Li dónes un petit estímul a la 
persona i la resposta és deu vegades 
més gran i sempre positiva”, relata 
Alcaide, que afi rma està “enganxat” 
a ells per l’energia que li transme-
ten. Però també per l’experiència 
educativa que Alcaide viu en primera 
persona. “Vaig començar això com 
un hobby i ara m’encaro cada vegada 
més cap a l’educació especial com 
a futur professional”, reconeix. I 
és que “sempre t’has de posar a la 
seva pell”, ja que si, per exemple, 
assisteixen a una exposició, “tu has 
de ser les seves cames, els seus 
ulls i els seus pensaments per saber 
com fer-li arribar el sentit d’allò que 
està vivint”.

Però és evident que els membres 
de l’Esplai Rabadà són els que en 
surten més benefi ciats. “Per a ells, 
és important tenir una comunitat 
d’iguals amb qui relacionar-se”, 
perquè d’una altra manera “proba-
blement estarien sols a casa”. 
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Defi neix-te
Alegre i optimista

Un llibre
‘El nombre del viento’ de Patrick 
Rothfuss

Una pel·lícula 
‘‘El indomable Will Hunting’ de Gus 
Van Sant

Un viatge
París

altruisme gratifi cant
Albert Alcaide, 

MONITOR DE L’ESPLAI RABADÀ

Necessari i útil

“L’Esplai Rabadà és un espai de 
relació que, si no existís, no tin-
drien”, afi rma Albert Alcaide
 
Les activitats que desenvolupa 
l’Esplai Rabadà són múltiples i 
molt variades. Però sobretot són 
molt necessàries i molt útils. 
“L’Esplai Rabadà és un espai de 
relació que, si no existís, aques-
tes persones no tindrien” i per això 
es converteix en indispensable per 
a molts. “Ja poden tenir sis o 70 
anys que, que sabem que n’hi ha 
molts que es passen la setmana 
esperant que arribi el dissabte”, 
explica Alcaide. També és gratifi -
cant veure com després de més de 
25 anys, encara hi ha molts joves 
que dediquen el seu temps lliure de 
forma voluntària a una tasca com 
aquesta, sense ànim de lucre i amb 
un espectacular rerefons social. 

Un referent
Els meus pares

Un somni
Professionalitzar-me
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T1.50338 - Mataró - Centre.  Pis de 80m², de 3 
habs., 1 Bany, cuina offi ce, balco, galeria, terres 
gres, tancaments alumini, ascensor. Molt ben 
conservat!!!!                                                                   115.300€ 

T1.50338 - Mataró - Centre.  Pis de 80m², de 3 T1.50338 - Mataró - Centre.  Pis de 80m², de 3 T1.50338 - Mataró - Centre.T1.08423 - Mataró - Els Molins. 3r pis sense 
ascensor  reformat, 80m², 3 habit (2 dobles), 1 
bany complet dutxa, cuina offi ce, saló menjador 
amb balcó, galeria, tanc. d’alumini amb doble 
vidre, MOLT ASSOLELLAT !! !                       101.300€

Vendes

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

T1.08498 - Mataró - Centre. Àtic dúplex de 
80m2 de superfi cie, amb una terrassa de 50 
m2. Consta de 3 habitacions, amb els terres de 
parquet, amb calefacció i aacc, amb llar de foc.
Abans 372.000€  Ara 190.000€ 

T1.08498 - Mataró - Centre. Àtic dúplex de 
80m2 de superfi cie, amb una terrassa de 50 

Àtic dúplex de 
80m2 de superfi cie, amb una terrassa de 50 

Àtic dúplex de 

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

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

  

OPORTUNITAT
DE LA SETMANA

T1.50789 - Mataró - Centre. Pis a 1a línia de mar 
70m², 2 habit. (abans 3), 1 bany complet amb 
dutxa, cuina americana equipada, saló menjador 
amb balcó, tanc alumini, terrassa de 15m² a 5 
minuts del centre magnifiques vistes!! Excel.lent 
ocasió per zona i preu!! !                             120.000€

T1.50697 - Mataró - Parc Central. Excel·lent pis 
molt ben distribuït 60m², 1 habit amb armari en-
castat, saló menj. 20m², balco, 1 bany, cuina, ca-
lefacció, parquet, tanc. alumni, ascensor, parking, 
traster, !!Zona amb jardi i piscina!!        132.000€ 

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

T1.50558 - Mataró- Centre. Pis de 100m² de super-
fi cie, amb 4 habitacions (2 dobles), 1 bany, cuina 
indep galeria, balcó, AA/CC, tancaments d’alumni. 
Pis molt assolellat!!                                      167.300€

T1.50773 - Mataró- Cirera. 3r pis exterior 100m², 3 
habit. (2 dob), 1 bany complet, cuina office, 20m², saló 
menjador, balcó, galeria, calefacció, tanc. alumini, vis-
tes montanya ¡¡Terrat comunitari!!!        147.260€

T1.50373- Mataró-L’Havanna. Pis totalment 
reformat disposa de 75 m de superfi cie, amb 3 
habitacions. Bany complet, galeria, balcó, aa/cc 
¡¡Molt assolellat!! !                                   142.260€
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T1.50338 - Mataró - Centre.  Pis de 80m², de 3 
habs., 1 Bany, cuina offi ce, balco, galeria, terres 
gres, tancaments alumini, ascensor. Molt ben 
conservat!!!!                                                                   115.300€ 

  Pis de 80m², de 3 

T1.08498 - Mataró - Centre. Àtic dúplex de 
80m2 de superfi cie, amb una terrassa de 50 
m2. Consta de 3 habitacions, amb els terres de 
parquet, amb calefacció i aacc, amb llar de foc.
Abans 372.000€  Ara 190.000€ 

Àtic dúplex de 

Vendes

Gran cartera de pisos a totes les zones de Mataró

T1.50165 - Mataró -Semi Centre. Pis dúplex de 
120 m² de 3 hab., Bany complet, aseo, cuina offi ce 
equipada, galeria, balco, salo-menj.30 m², aa/cc,  
tanc d’ alumini, ascensor ¡¡Gran pati a nivell de 
mejador de 50 m² !! !!                                         219.695€

T1.08877 - Mataró-L’Havanna. Pis de 70m² de 
superfi cie, disposa de 3 habitacions, amb un 
bany complet, un aseo, aacc, cuina offi ce to-
talment equipada, amb una plaça aparcament 
inclosa!!                                                             228.000€

T1.07404 - Mataró. Primera línea de mar. Pis de 
115m² de superfi cie, disposa de 3 habitacions (1 
Suitte), 2 banys, cuina ofi cce, aa/cc, 2 plaçes apar-
cament inclos, pis molt assolellat  ¡¡Vistes impres-
sionants al mar!! !                                          337.000€

T1.07404 - Mataró. Primera línea de mar. Pis de 

T1.50320 -Mataró-Centre. Pis de 90 m² de super-
ficie, disposa de 3 habitacions. Bany complet, amb la 
cuina totalment equipadaamb sortida a galeria, amb 
balco, té calefacció, ascensor i traster ¡¡És tot exterior!! 
Vistes a mar i muntanya!!!                                230.000€

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

T1.50559 - Mataró - Centre. Preciós àtic dúplex 
costat riera, 95m², 3 hab. + estudi 21m², saló, 
llar de foc, gres rustic, bany compl., cuina offi ce, 
galeria, aa/cc, tanc. alumini, ascensor. Pis molt 
lluminos!!                                                 207.300€

T1.05474 - Mataró- Centre. Bonic pis de 87m². 
Consta de 3 hab. exteriors (2 dobles), cuina ameri-
cana, vitroceramica, menjador, 1 bany complet, 1 
lavabo i balcó.  Aacc!!                                       209.895€

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

T2.01654 - St Andreu Llavaneres. Magnífi ca casa 
ados. 240m², 4 habit.  (1 suite), 2 banys, 1 aseo, 
gran saló menjador amb llar de foc, pati a nivell, 
estudi terrassa, aa/cc, garaje 2 cotxes, vistes a 
mar. Zona com. amb piscina!!               345.000€

T2.50151- Mataró. Centre. Immillorable zona casa 
240m², 3 habitacions, 2 banys, 2 de cortesia, cuina 
offi ce, galeria, aa/cc, tancaments d’alumini, ascen-
sor, traster, parking per a 3 cotxes, semiamoblada i 
terrasa de 15m² !!! !                                       395.000€

T2.50072 - Mataró - Els Molins. Casa adoss. 200 m², 
4 hab. 2 dob 2 banys compl., cuina refor., galeria, saló-
menjador llar de foc, balcó, tssa 15 m2, calefacció, so-
terrani de 50 m, garatge i traster!!                   295.000€

T1.50558 - Mataró- Centre. Pis de 100m² de super-
fi cie, amb 4 habitacions (2 dobles), 1 bany, cuina 
indep galeria, balcó, AA/CC, tancaments d’alumni. 
Pis molt assolellat!!                                      167.300€ T1.50723 - Mataró- Peramàs. Excel.lent dúplex 

ref. 70m², 2 habit., arm. encast. 2 banys, cuina 
offi ce, saló menj., galeria, balcó, AA/CC, marbre, 
tanc. alumini, ascensor, parking, semi moblat, 
gran terrassa !!                                                      243.550€ 

T1.50373- Mataró-L’Havanna. Pis totalment 
reformat disposa de 75 m de superfi cie, amb 3 
habitacions. Bany complet, galeria, balcó, aa/cc 
¡¡Molt assolellat!! !                                   142.260€

T1.50101 - Mataró - Camí de la Serra. Planta 
baixa  de 90 m², 3 habit. (Abans 4), 2 banys com-
plerts, cuina offi ce, amb calefacció, tancaments 
alumini, ascensor, garatge i traster inclòs ¡¡Fabu-
lós jardi de 150m²!! !!                                243.530€

T1.50101 - Mataró - Camí de la Serra. Planta 
baixa  de 90 m², 3 habit. (Abans 4), 2 banys com-
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Lloguers

Més de 40 anys d’experiència al seu servei

Truqui’ns: 93 757 83 83
T1.10216  Mataró. Rocafonda. 2º piso de 70m² de 
superfi cie, 3 habitaciones (2 dobles), 1 baño com-
pleto, cocina equipada, salón comedor con bal-
cón, galería, muy luminoso!!!                400€/Mes

1.10189 Mataró. Centre.Segundo piso sin ascen-
sor, piso de origen dispone de 70m² de superfi cie, 
tiene 3 habitaciones, 1 baño, cocina offi ce refor-
mada, muy luminoso !!                           425€/Mes

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

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

T1.07605 Arenys de Munt. Ático duplex de 55m² 
de superfi cie, dispone de 2 habitaciones, 1 baños 
completo, cocina americana, salón comedor con 
salida a balcón, galería, calefacción, carpintería 
de aluminio, ascensor, parking opcional, muy lu-
minoso practicamente nuevo!!!             500€/Mes

T1.10209 Mataró. Centre. Primer piso de 65m² 
de superfi cie, dispone de 3 habitaciones, 1 baño, 
cocina offi ce, salón comedor con salida a balcón, 
con calefacción, carpintería exterior de aluminio, 
no ascensor, terrado comunitario con trastero 
¡¡Piso muy luminoso!!!                           530€/Mes

T1.01765 Mataró. Centre. Primer piso sin ascen-
sor de 60m² de superfi cie, dispone de 2 habitacio-
nes, tiene 1 baño completo, cocina, salón comedor 
con fi nestre, calefacción eléctrica, carpintería de 
aluminio. Piso económico!!!!                 550€/Mes

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

1.10183 Sant Andreu de Llavaneres. PISO RE-
FORMADO de 90m² de superfi cie dispone de 3 ha-
bitaciones dobles, 2 baños completos + 1 de ser-
vicio, cocina, salón comedor con salida a balcón, 
galería, calefacción, carpintería de aluminio, muy 
luminoso para entrar a vivir !!               690€/Mes

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

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

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

T1.08558 Sant Andreu de LLavaneres. Oferta es-
pecial. Piso de obra nueva, 85m2, 3 habit., 2 baños. 
Zona com. con piscina y jardí. Acabados 1a calidad. 
2 minutos playa y la estación. Impresionantes vis-
tas al mar y al puerto!!!                               800€/Mes

T1.10059 Mataró. Centre. Piso centrico con mu-
cho encanto, 110 m2, 1 hab. señorial con vestidor, 
1 baño completo con bañera, cocina offi ce refor., 
salón comedor, 2 salas tipo trastero o taller, mobi-
liario restaurado, galería con lavadora y secadora, 
tiene 2 balcones, terraza con barbacoa, alarma, 
piso amueblado y muy soleado!!           950€/Mes

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

T1.10198 Sant Andreu de Llavaneres. 1ª linea de 
mar planta baja de obra nueva 100m², 4 habit. 2 
baños, aa / cc, suelos parquet, carpintería de alu-
minio, parking y trastero opcional, terraza, zona 
comunitaria con piscina !!                  1.300€/Mes

T1.10208 Sant Vicenç de Montalt. Gran duplex 
de diseño de 120 m² totalmente amueblado con 2 
habitaciones, 3 baños, aa/cc, parquet, dos plazas 
de parking. Terraza de 20 m². Toldos automaticos, 
piscina y sala de juegos!!!!!                1.400€/Mes

T2.02716 Sant Vicenç de Montalt. 150 m2 - 4 
Habs. - 3 Baños, Aire Acondic. Amueblado, Ca-
lefacción, Piscina comunitaria, Terraza, Zona co-
munitaria, Parking comunitario!!!     1.500€/Mes

T1.07408 - Sant Andreu de Llavaneres. Piso 
80m², 3 habit, 1 baño compl. + 1 servicio, co-
cina, salón comedor chimenea, balcón calef., 
parking opc., trastero, amueblado z. comunita-
ria con piscina !! Muy soleado !!!     700€/mes

T1.08565 - Sant Andreu de LLavaneres. Situa-
dos en 1ª linea de mar. Pisos de obra nueva de 
80m² de superfi cie, dispone de 3 habitaciones, 
tiene 2 baños, Zona comunitaria con piscina y 
plaza de parking!!!                                     800€/Mes

T1.10160 - Mataró. Parc central. Piso alto de 
100m2, 3 habit., 1 Baño, cocina offi ce, salón co-
medor con balcón, calefacción, suelos parquet, 
carpinte carpintería de aluminio, ascensor, tras-
tero, amueblado y muy soleado!!!       800€/mes

T1.50775 - Mataró. La Llantia. Piso de 90m², 
2 habit. dob, bany compl. + 1 servicio, cocina 
americana, salón con balcón, galeria, aa/cc, cie-
rres aluminio, pàrquing, totalmente amueblado, 
electrodom. ¡¡Molt lluminós!!               690€/Mes

T1.10204 -  Mataró. Centre. Tercer piso reformado 
de 75m², 2 habitaciones, 1 baño completo, cocina 
offi ce, salón comedor con salida a blacón, galería, 
suelos de parquet!!                                 700€/mes

T1.10204 -  Mataró. Centre. Tercer piso reformado 
de 75m², 2 habitaciones, 1 baño completo, cocina 

T1.09921 -Mataró. Centre. Magnífico piso total-
mente reformado de 90m², 3 habit., 1 Baño, cocina 
office, aa / cc cierres de aluminio, suelos de parquet, 
balcón, galería. Piso muy luminoso!!!    650€/Mes
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Judicials

MATARÓ - Llantia R 30835

Planta baixa de 2 habitacions amb molta 
llum. En zona molt tranquil·la.  C.E. T
112.100 €

MATARÓ - Z.Cabanellas R 15924

Pis de 2 habs (abans 3), tot exterior, 
cuina independent + galeria. C.E. T 

76.000 €

MATARÓ - Centre R 13369

Pis 80m2, impecable, 3 habs dobles, 
àmplia sala amb balcó i ascensor. C.E. T 

142.000 €

MATARÓ - Via Europa R 16106

Pis de 3 habitacions, saló amb balcó, 2 
banys, ascensor i parking. Vistes. C.E. T 
159.000 €

MATARÓ - Cirera R 16149

Ampli i exterior, 3 habitacions dobles, 
cuina indep., saló, gran balcó. C.E. T
66.000 €

MATARÓ - Via Europa R 40732

Preciosa casa adossada, jardí 60m2, 
4 habs+estudi 25m2, solàrium. C.E. T
370.000 €

MATARÓ - Pl. Itàlia

Pis defi nitiu 90m2, terrassa 100m2, 4 
habs, 2 banys, pàrking i traster. C.E. T

R 15863

Tenim els lloguers més econòmics de Mataró

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

MATARÓ - Rocablanca

Esplèndid pis amb grans vistes, 3 hab.,
gran terrassa i parking inclòs. C.E. T
169.000 €

R 15986
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SMATARÓ - Havana R 40750

Espectacular casa nova constr. 5 habs, 
pati, aparcament i 3 terrasses. C.E. T
440.000 €

MATARÓ - EIXAMPLE R 14941

Pis de 3 habit. amb ascensor, cuina 
independent, totareformat. CE. T 

80.000 €

MATARÓ - Havana R 16152

Apart. recent construcció, amb ascensor, 
pàrquing i traster inclosos. C.E. T
96.000 €

MATARÓ - Sorrall R 15322

Ampli pis amb ascensor i vistes panorà-
miques, de 4 habit. i 2 banys. C.E. T
109.000 €

235.000 €
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Mataró
C/Unió, 59 bis
Plaça Illa Cristina, 4 

Premià de Mar
C/De la Mercè, 74

Arenys de Mar
Riera Pare Fita, 30

Barcelona
C/Còrsega, 603

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

R 15998MATARÓ - 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. 
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S Pis de 4 habitacions, cuina i banys 

reformat, saló amb balcó, lluminós. 

66.000 €

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

50.000 €

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

45.000 €

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

Ronda Prim, 82

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

MÀXIMES GARANTIES

Pis de 85m2, d’estances àmplies, 3 habs, 2 banys, gran saló amb balcó, 
a/a i calefacció. Amb pàrquing per a cotxe i moto. C.E. T

OCASIÓ! 189.900€
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