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MATARÓ S'ENDOLLA
Aquest dissabte engega Artclic, un nou cicle dedicat

a la música electrònica que durarà tota la tardor
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www.sucasa.es
+ Informació + immobles + fotos

66.000€

PAGUE MENOS QUE UN ALQUILER
Ref. 12499 JTO. RDA. PINTOR ESTRANY: 
Primer piso  en perfecto estado sin necesidad 
de grandes reformas. En edifi cio de pocos 
vecinos. 3 dormitorios. Sala de estar. Tiene 2 
balcones (anterior/posterior). Baño con ducha. 
Precio realmente asequible.

112.260€

SIN VECINOS ARRIBA
Ref. 12317 Z.CAMÍ DEL MIG: Quinto y último  
piso  frente gran zona verde. Luminosidad. 3 
dormitorios. Salón comedor amplio. 2 balco-
nes. Cocina ampliada. Calefacción. Estado 
impecable .Buen piso!!

179.000€

ATENCIÓN A ESTA OPORTUNIDAD
Ref. 12579 JTO. ROCABLANCA: Bien co-
municado, Calle tranquila. Totalmente exte-
rior, reciente construcción. Imagen actual, 
distribución acertada. 3 dorm. Salón come-
dor amplio. Balcón /tza. 2 baños nuevos. Coci-
na equip. Calefacción. Parking incl Posibilidad 
otra plaza + trastero. El mejor de la zona!

230.000€

CON TERRAZA
Ref. 12577 Z. VIA EUROPA: Vivienda de 100 
m2 perfectamente aprovechados + terraza 
de 25 m2 parte superior. Situado junto ser-
vicios , comercios y colegios.3 dormitorios. 
Salón comedor con terracita veranos a nivel. 
Cocina equipada.2 baños. Parking incluido. 
En una de las zonas más solicitadas.

Estudiem el seu cas i li oferim la millor solució que s’adapti 
a les seves necessitats:

• Garantim liquiditat (pot comprar amb total tranquil·litat).

• Paguem hipoteca fins a la seva venda (pla de venda 
personalitzat).

• Solucionem processos d’embargament (aturem 
processos i posem al dia).

• Acceptacions d’herències (gestió i pagaments 
avançats).

• Altres situacions (vostè proposa...i l’ajudarem 
eficaçment).

Tenim l’experiència necessària, fa 25 anys que ho fem!

Truqui’ns sense cap compromís.
L’informarem amb detall!

T. 93 757 12 82

25 ANYS

(Entreguem 6.000€ a l’acte)

VENDRE LA SEVA
PROPIETAT ÉS MOLT 
FÀCIL...
NOSALTRES L’HI 
COMPREM

13.000 IMMOBLES GESTIONATS

T

VENUT!

Ref. 12458
ZONA MOLINOS

103.000€

 que s’adapti 

 (pot comprar amb total tranquil·litat).
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Pl. Cuba, 48, Mataró 
Tel. 93 757 12 82 
info@sucasa.es 4129

99.950€

ATENCIÓN A ESTE INMUBLE
Ref. 12494 MOLINOS: En zona tranquila jun-
to a gran zona verde. Bonito piso de 90m2 
reformado de forma impecable. Destaca su  
imagen actual y calidad reforma. Distribución 
cuadrada. Salón comedor ampliado. Cocina 
equipada, terracita a nivel. Galería. Habitacio-
nes dobles. Parquet. Parking opcional.

T

255.000€

TODO UN PRIVILEGIO 
Ref. 12478 PARC CENTRAL: La mejor oca-
sión del momento. 8º piso perfectamente 
orientado a Parc Central. Vistas únicas. Exte-
rior. 4 dorm. Sala estar. Balcón/terraza. Cocina 
prácticamente nueva. Suelos de parquet. Par-
king incluido.

T

106.000€

ESTUDIO CON TERRAZA
Ref. 12547 CENTRO. PZA. TERESAS: Oca-
sión especial de mercado. Encanto de fi nca 
centenaria. Piso singular dúplex con terraza 
bien orientada de 40 m2,reformado de forma 
impecable.2 habitaciones(una parte supe-
rior). Suelos parquet. Excelente compra.

T

195.000€

BUENA COMPRA
Ref. 12554 VIA EUROPA:  Estupenda opor-
tunidad de mercado!! Perfectamente situado 
en una de las mejores zonas de la ciudad. Buen 
piso luminoso, exterior y con vistas despejadas 
en bonita edifi cación. 3 dormitorios. Salón co-
medor. Balcón/terracita ideal veranos. Cocina 
equipada.  2 baños. Calefacción.

T

66.000€

PAGUE MENOS QUE UN ALQUILER
Ref. 12499 JTO. RDA. PINTOR ESTRANY: 
Primer piso  en perfecto estado sin necesidad 
de grandes reformas. En edifi cio de pocos 
vecinos. 3 dormitorios. Sala de estar. Tiene 2 
balcones (anterior/posterior). Baño con ducha. 
Precio realmente asequible.

T

112.260€

SIN VECINOS ARRIBA
Ref. 12317 Z.CAMÍ DEL MIG: Quinto y último  
piso  frente gran zona verde. Luminosidad. 3 
dormitorios. Salón comedor amplio. 2 balco-
nes. Cocina ampliada. Calefacción. Estado 
impecable .Buen piso!!

T 127.260€

FRENTE PARQUE
Ref. 12500 Z.MOLINOS: En una de las zonas 
más bonitas de Mataró, frente Jardines Lluís 
Millet. Primer piso en pequeña comunidad de 
4 vecinos. 85m2 de vivienda bien distribuido 
sobre 4 dormitorios (1 tipo despacho). Todo 
exterior y luminoso. Tiene 2 balcones, ante-
rior y posterior. Excelentes posibilidades!

T 150.000€

PISO NUEVO CON PATIO 120M2
Ref. 12228 Z. CERDANYOLA: Buena oca-
sión! Vivienda en 1a planta, 90m2. Muy bien 
distribuidos, gran patio a nivel  120m2. Pocos 
vecinos y excelente imagen. 3 dorm (2 do-
bles). Amplio salón 25m2 directo al patio. Co-
cina independiente. Baño. Acabados calidad. 
Parking opcional. Muy buena compra!

T

179.000€

ATENCIÓN A ESTA OPORTUNIDAD
Ref. 12579 JTO. ROCABLANCA: Bien co-
municado, Calle tranquila. Totalmente exte-
rior, reciente construcción. Imagen actual, 
distribución acertada. 3 dorm. Salón come-
dor amplio. Balcón /tza. 2 baños nuevos. Coci-
na equip. Calefacción. Parking incl Posibilidad 
otra plaza + trastero. El mejor de la zona!

T 189.000€

UNIFAMILIAR
Ref. 12580 ARGENTONA. URBANIZACIO-
NES: Fácil acceso. Bonita casa a 4 vientos 
en parcela 800m2, piscina, zona barbacoa y 
huerto con árboles frutales.  193m2, 2 plantas 
+sótano con estupenda bodega.5 habitacio-
nes dobles.” Llar de foc”.2 baños uno suitte. 
Precisa actualizaciones.

T

230.000€

CON TERRAZA
Ref. 12577 Z. VIA EUROPA: Vivienda de 100 
m2 perfectamente aprovechados + terraza 
de 25 m2 parte superior. Situado junto ser-
vicios , comercios y colegios.3 dormitorios. 
Salón comedor con terracita veranos a nivel. 
Cocina equipada.2 baños. Parking incluido. 
En una de las zonas más solicitadas.

T 250.000€

CON ESTUDIO SUPERIOR 30M2
Ref. 12576 CAMÍ DE LA SERRA: Ubicado 
en una de las mejores zonas. Vivienda de 
110m2 + estudio superior de 30m2.Finca sólo 
4 vecinos. Vivienda de aspecto muy cuidado 
y espacios amplios.4 dormitorios. Gran salón 
comedor. Cocina equipada.2 baños uno suit-
te. Parking incluido.

T

Ref. 12458
ZONA MOLINOS
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una norma que prohibia als supermercats llençar els 
aliments caducats encara comestibles, obligant-los 
a donar-los gratuïtament a associacions humanità-
ries. Itàlia ha fet una passa més, amb una llei contra 
el malbaratament d’aliments aprovada pel Senat. La 
Llei ofereix bonifi cacions fi scals i facilitats burocrà-
tiques als establiments i indústries que col·laborin 
en l’objectiu. Per exemple, reduint els impostos 
d’escombraries en la mesura que es sigui més actiu 
i generós en la col·laboració amb les organitzacions 
de voluntaris que donen de menjar als necessitats. 
O capacitant als ajuntaments per rebre aquests ali-
ments que, fi ns ara, anaven a petar a les escombraries.

Aquí anem una passa enrere. No a nivell social, 
on les organitzacions de voluntaris fan una feina 
impagable, però si a nivell institucional on, sovint, 
no es va més enllà de la declaració d’intencions. I 
cal tenir present que la gastronomia també inclou 
aquest aspecte. Aprofi tar bé els recursos alimentaris.

Opinió: Francesc Murgades

 No negaré la preocupació que mostren, per exem-
ple, algunes cadenes de supermercats pel tema del 
malbaratament d’aliments. Ofertes a preus més que 
raonables de productes que freguen el moment de la 
caducitat o la pèrdua de l’aspecte atractiu, sovintegen 
cada cop més. Com una manera de contrarestar els 
estudis que diuen que la tercera part dels productes 
alimentaris que entren al mercat, en surten per la 
via de la galleda de les escombraries, és a dir, sense 
passar per la boca de ningú. I que aquest malbara-
tament es reparteix, a parts iguals, entre els establi-
ments de venda i les llars dels consumidors. Que per 
cada préssec que es fa malbé a les nostres fruiteres, 
n’hi ha un altre que es passa a les paneres del super.

 Aquest agost, els italians ens han tornat a demos-
trar que Slow Food i la fi losofi a del Kilòmetre Zero no 
són fets aïllats. Que allà la preocupació per menjar 
bé és genètica. França havia apuntat maneres amb 

Una passa per darrere

L’ENQUESTA

T'has manifestat aquest 
any per la Diada?

56,1% No.
43,9% Sí.

CAPGROSSOS

LA PREGUNTA

Amb quin sistema sanitari 
confies més?

MASSA PISOS BUITS

Poble Lliure, una de les organitzacions de la CUP, va organitzar una 
taula rodona sobre l'independentisme a Can Xammar

APLAUDIT: La colla assoleix la seva 
millor diada de l'any i afronta amb 
moral la preparació del Concurs 
de Tarragona.

CASTIGAT: L'ordenança aprova-
da en Ple ha de servir per identi-
fi car-los i permetre que passin a 
lloguer social més fàcilment.

VOTA L'ENQUESTA A:

Cedida 

Davant de tot
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SÍ A LA IMMERSIÓ
Mataró defensa per partida triple el model d’escola 
catalana al Ple, per la Diada i al carrer
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Una Diada amb absències
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 Foto antiga Les portades

 A fi nals del mes de juliol, el Mas 
Foguers del Torrent celebrava el 
seu setè centenari. Set-cents anys 
d'història que el doctor en histò-
ria Enric Subiñà va resumir en 
el llibre 'Set-cents anys de vida 
mataronina', en el qual repassava 
les diferents famílies que havien 
passat per aquella mítica masia 
de la Baixada d'en Massot. 

La fotografi a, de l'any 1926 i 

El Mas Fogueres: 700 anys d'història

cedida per l'organització de l'ac-
te, mostra l'entrada de la casa, 
construïda el 1316, en un carrer 
que durant molt temps es va co-
nèixer com "el carrer dels Rocs", 
ja que no va ser fi ns al 1968 que es 
va encimentar. Diverses famílies 
van viure-hi durant molts anys, 
malgrat que va estar deshabitada 
des de principis del segle XIX i fi ns 
a l'any 1923, quan Jaume Bruguera 
la va adquirir per tornar-hi a viure. 

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

Foto: cedida
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Preus vàlids a 12-9-2016, i a partir d’aquesta data poden variar. Condicions vàlides per a immobles identificats a www.servihabitat.com amb la icona de campanya. 
Promoció vàlida només per a noves ofertes presentades entre el 6-9-2016 i el 2-11-2016, tots dos inclosos, que s’escripturin fins al 15-12-2016, inclòs (o en una 
data posterior quan la demora sigui imputable a les circumstàncies de l’immoble). Campanya no acumulable a cap altra oferta o promoció. El descompte ofert, si 
és el cas, únicament serà aplicable al preu de compra (això és, exclosos impostos i despeses). FES LA TEVA OFERTA: Proposta de preu no vinculant i no acumulable 
a altres promocions o descomptes. S’entendrà que la proposta de preu realitzada no inclou despeses ni impostos. Més informació, a www.servihabitat.com o en 
el 902 15 01 02.

·  Ofi cina CaixaBank  · ·  Servihabitat.com 673 673 200902 15 01 02

CONSULTA TOTA L’OFERTA A SERVIHABITAT.COM

SELECCIÓ D’OPORTUNITATS

99.200 €Circumval·lació, 33 88.600 €

Ref. 73024278

Pis per estrenar de 74 m² amb 2 hab., 
2 banys, pàrquing i traster. Disposa 
de tancaments d’alumini, persianes 
d’alumini i gres de qualitat.

Tordera

209 39

Sant Iscle de Vallalta          

96.300  €De la Creu, 1-3 86.700 €

Ref. 73042958

Pis de 96 m² con 2 hab. i 1 bany. Ubicat 
en un edifici de recent construcció 
amb ascensor i piscina comunitària. 
Disposa de plaça de pàrquing i traster. 
A Sant Iscle de Vallalta, municipi situat 
a 18 km de Mataró. Consulta la resta 
d’immobles d’aquesta promoció.

311 79

Tordera  

Carboners, 7 210.000 €

Ref. 60048254 

Casa adossada de 168 m² amb 4 hab., 
2 banys, pàrquing i traster. Ubicada en 
una zona cèntrica de la localitat, prop 
de la plaça de Lluís Companys i amb 
serveis comercials al seu voltant.

184 37

154.100 €Espases, 7 146.400 €

Ref. 60088079

Dúplex de 125 m² amb 2 habitacions. 
Situat al centre de la localitat, al costat 
de l’ajuntament.

Tordera  

144 30

Fes la 

teva oferta

Pisos nous per estrenar
i també de 2a mà

Fins a un 20% DE DTE. en una atractiva selecció

TROBA EL TEU

ÚLTIMES UNITATS

Preus vàlids a 12-9-2016, i a partir d’aquesta data poden variar. Condicions vàlides per a immobles identificats a www.servihabitat.com amb la icona de campanya. 
Promoció vàlida només per a noves ofertes presentades entre el 6-9-2016 i el 2-11-2016, tots dos inclosos, que s’escripturin fins al 15-12-2016, inclòs (o en una 
data posterior quan la demora sigui imputable a les circumstàncies de l’immoble). Campanya no acumulable a cap altra oferta o promoció. El descompte ofert, si 
és el cas, únicament serà aplicable al preu de compra (això és, exclosos impostos i despeses). FES LA TEVA OFERTA: Proposta de preu no vinculant i no acumulable 
a altres promocions o descomptes. S’entendrà que la proposta de preu realitzada no inclou despeses ni impostos. Més informació, a www.servihabitat.com o en 
el 902 15 01 02.

·  Ofi cina CaixaBank  · ·  Servihabitat.com 673 673 200902 15 01 02
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serveis comercials al seu voltant.
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i també de 2a mà
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ÚLTIMES UNITATS
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“Hem de fer soroll a favor de la igualtat"
El col·lectiu LGTBI confia que aquestes accions "desvetllin consciències" en contra de 
l'homofòbia i evitin que missatges discriminatoris calin a la societat 

Política: Redacció - ACN

 Representants del col·lectiu 
LGTBI van concentrar-se dijous 
a Mataró per condemnar l'actitud 
del "personatge sinistre" que el 
cap de setmana va ser detingut a 
la capital del Maresme pels seus 
missatges homòfobs i amenaça-
dors difosos a través de les xarxes 
socials. L'acció va coincidir amb 
la lectura al ple municipal d'una 
declaració institucional consen-
suada per tots els partits polítics 
amb aquest mateix objectiu i que 
obre la porta a què l'Ajuntament 
estudiï personar-se a la causa com 
a acusació popular. La declara-
ció també demana als estaments 
judicials que, davant la gravetat 
dels fets, revisin la situació de lli-
bertat amb càrrecs de l'acusat. 
Marga Riera, portaveu del Teixit 
de Dones de Mataró, reclama a la 
ciutat que faci "soroll a favor de la 
igualtat" per evitar que calin mis-
satges com els que aquest polèmic 
veí de Mataró difon a través dels 
vídeos del seu canal de YouTube.

La concentració davant de 
l'Ajuntament de Mataró va reunir 
un centenar de persones, entre les 

quals hi havia tots els regidors del 
consistori, un fet que ha fet endar-
rerir alguns minuts l'inici del ple 
municipal, convocat a la mateixa 
hora. Durant la concentració es va 

llegir un manifest de condemna a 
les actituds homòfobes i de suport 
al col·lectiu LGTBI.

Marga Riera, portaveu del Teixit 
de Dones de Mataró –una de les 
entitats convocants– va defi nir 
la concentració com una acció 
més en la lluita per la igualtat i 
de suport a la declaració insti-
tucional que els partits polítics 
han consensuat per condemnar 
les declaracions d'un "personat-
ge sinistre", veí de la ciutat, i que 
difon missatges homòfobs a través 
de les xarxes socials, escudant-se 
en una particular lluita en favor de 

la "llibertat heterosexual".

“Desvetllar consciències”
Accions com aquesta, explica Riera, 
pretenen "desvetllar consciències" 
en contra de l'homofòbia i evitar 
que aquests missatges calin a la so-
cietat: "Aquest personatge té molts 
'palmeros' i no es tracta només 
de demonitzar-lo, sinó d'evitar el 
ressò". Per aconseguir-ho reclama 
"fer un soroll més gran a favor de 
la igualtat i demostrant que som 
més els que creiem en la llibertat i 
la dignitat de les persones".

Declaració institucional al Ple
Per la seva banda, el ple municipal 
va donar ofi cialitat a la declaració 
institucional que, més enllà de 
donar suport al col·lectiu LGTBI, 
obre la porta a què l'Ajuntament 
es pugui personar a la causa del 
veí homòfob com a acusació po-
pular. També es demana a les au-
toritats judicials que "revisin" la 
situació actual de llibertat amb 
càrrecs d'aquesta persona, tenint 
en compte la gravetat dels fets i 
l'alarma social que provoca la re-
iteració de les amenaces.

 Lluís Rugama 

100

Un centenar de persones 
es va concentrar a les 
portes de l'Ajuntament, 
inclosos els regidors

CiutatCiutat núm. 1737  del 16 al 22 de setembre de 2016
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Xavier Penela i Alfons Canela, dos noms per a presidir el PDC a Mataró Cedides

Dos candidats a presidir el PDC a Mataró  
El jove advocat Alfons Canela, avalat per Joan Mora, disputarà el càrrec a Xavier 
Penela, actual president en funcions

Política: Mireia Biel

 El jove advocat fi scalista Alfons 
Canela i actual president de PDC, 
Xavier Penela, es disputaran la 
presidència de la nova formació 
a Mataró en unes eleccions que 

s’han de celebrar en les pròximes 
setmanes. Avalat per l’ex alcalde 
Joan Mora, Canela, de només 40 
anys, aspirarà a liderar el nou Partit 
Demòcrata de Catalunya a la capi-
tal del Maresme. En declaracions a 
El Periódico de Catalunya, Canela 

va explicar que ja feia temps que 
amb Mora discutien la possibilitat 
de presentar la candidatura, però 
mai trobaven el moment oportú.

La creació de la nova marca po-
lítica, tanmateix, ha resultat ser el 
moment ideal per tirar endavant 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat
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Els últims dos presidents del grup municipal, Feràndez i Mora Cedides

una proposta “constructiva que 
vol generar un debat saludable 
dins l’organització sense ànim de 
crear confrontació”.

Canela, llicenciat en Dret per la 
Universitat de Barcelona i amb set-
ze anys d’experiència en el Registre 
de la Propietat de Mataró, aposta 
per omplir amb iniciatives un espai 

polític “que necessita nous aires i 
que en els últims temps s’ha sentit 
una mica disgregat”.

En aquest sentit, Canela apos-
ta per “fer un estudi profund de 
les necessitats de la ciutat, per 
establir així un full de ruta que 
permeti dissenyar propostes acu-
rades” i que condueixi cap a “un 
model més participatiu de ciutat”, 
sempre amb l’horitzó d’integrar 
totes aquestes polítiques en una 
Catalunya independent.

"Crear una eina útil pel país"
La de Canela vol ser una candida-
tura alternativa a la que presentarà 
el qui actua de facto com a pre-
sident de PDC a Mataró, Xavier 
Penela, a l’espera que se celebrin 
les eleccions. L'elecció local es farà 
a posteriori de la comarcal.

Encara no hi ha data per 
a les eleccions a la 
presidència local

El jove advocat es va posar en 
contacte amb Penela per traslla-
dar-li la seva intenció de presentar 
una llista, una decisió que l’actual 
president veu amb bons ulls, ja 
que considera que “l’existència de 
més d’una candidatura enriqueix 
el debat democràtic necessari”.

Malgrat que tot apunti que la de 
Penela pugui ser la candidatura 
més continuista al projecte que 
fi ns ara ha estat CDC, assegura 

que la seva intenció és “canviar 
les coses”, quelcom que ja han 
començat a fer amb la creació del 
Partit Demòcrata.

Per a ell, és més important tenir 
clar “cap a on anem, que no pas 
d’on venim”. Per això, Penela vol 
“incorporar nombrosa sang nova, 
amb noves idees”, amb l’objectiu 
de “crear una eina útil pel país i en 
aquest sentit hem de fer un partit 
fort i obert. 

 

www.totmataro.cat/ciutat
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Arxiu 

Catarsi a l'antiga Convergència 
Darrere les candidatures a liderar el Partit Demòcrata a Mataró hi ha les diferències 
entre els sectors de Joan Mora i Quim Fernàndez

Opinió: Joan Salicrú

  En els compassos previs a les 
eleccions municipals, es donava 
per fet que Joaquim Fernàndez, cap 
de llista de Convergència i Unió, en 
la mesura que aquesta formació era 
qui ostentava l’alcaldia de la capital 
del Maresme, podria retenir sense 
massa problemes la presidència 
del consistori. Però les urnes van 
parlar i fi nalment va ser el socia-
lista David Bote qui va obtenir un 
regidor més que els convergents i 

va recuperar l’alcaldia per al PSC, 
força històrica de govern.

Des d’aquell moment, en-
tre alguns militants, regidors i 
exregidors va començar a calar 
la sensació que alguna cosa no 
s’havia fet prou bé i que el partit 
en àmbit local necessitava una 
autèntica catarsi, una forta sac-
seajada, més enllà, fi ns i tot, del 
procés de refundació que l’antiga 
Convergència havia de patir pel 
que fa a tot Catalunya.

Ara fa mig any, l’exalcalde 
Mora juntament amb persones 
com l’exregidor Ramon Reixach 
i l’històric Jordi Surinyach –dos 
dels seus consellers àulics al go-
vern-, van promoure la posada en 
marxa del Club Demòcrata -amb 
gran clarividència política, pel que 
s’ha vist després, respecte al nom-, 
un espai de debat i refl exió amb 
voluntat de dinamitzar l’espai “in-
dependentista d’ordre” a la ciutat 
on tothom hi era benvingut… amb 
una única excepció: aquells que 

www.lariera48.cat
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Mora, rere Martínez, Fernàndez i Penela la nit de les municipals A. Canalejo 

estan en primera fi la política, ex-
cloent per tant Joaquim Fernàndez 
i els regidors actuals. De fet, amb la 
boca petita, els impulsors d’aques-
ta iniciativa admeten que a l’hora 
de promoure aquest nou instru-
ment també hi havia inscrita la 
voluntat de promoure un relleu 

al capdavant del partit a Mataró 
aprofi tant la constitució del Partit 
Demòcrata Català. I de contribuir 
a la substitució de Fernàndez de 
cara al 2019. 

I això és el que ha passat. Sense 
cap ànim d’iniciar una lluita es-
pecialment cruenta, una persona 
apadrinada per Mora i que ha par-
ticipat del Club Demòcrata, Alfons 

La situació certifica 
l’allunyament personal i 
polític entre Joan Mora 
i Fernàndez, dos homes 
que van ser un autèntic 
tàndem a l’oposició però 
que van començar a se-
parar-se quan CiU va 
accedir al govern

Canela, ha decidit però fer un pas 
endavant “incentivat” pels seus 
companys i encapçalar una candi-
datura renovadora a la direcció del 
PDC local, que s’enfrontarà amb la 
del sector ofi cialista, capitanejada 
per Xavier Penela, darrer president 
local de CDC i avalat pel cap del 
grup municipal de CiU Joaquim 
Fernàndez.

 De fons, la situació permet cer-
tifi car defi nitivament l’allunya-
ment personal i polític entre Joan 
Mora i Fernàndez, dos homes que 
van ser un autèntic tàndem durant 
els quatre anys que l’exalcalde va 
estar a l’oposició però que van 
començar a separar-se justament 
en el moment en què CiU va acce-
dir al govern. Una situació que va 
anar a més i es va evidenciar amb 

la pràctica absència de Mora de 
la campanya de Fernàndez a les 
municipals passades –Mora de 
fet volia que la seva successora 
fos Núria Calpe- i que va explotar 
defi nitivament quan aquest juli-
ol el govern local va anunciar la 
cancel·lació de la tercera edició de 
la Festa al Cel, autèntic emblema 
del govern convergent. Mora va 
entendre llavors que Fernàndez 
no havia plantat prou cara als seus 
socis de govern –tot i que hi ha qui 
assegura que el grup de CiU es va 
arribar a plantejar trencar el pacte 
de govern- i va indignar-se a les 
xarxes socials contra la decisió 
presa, criticant directament l’acció 
de l’àrea de Promoció Econòmica, 
liderada per la regidora Dolors 
Guillén.

 www.lariera48.cat
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COM INCULCAR L'ORDRE?
Important en la tornada a l'escola 

E ls nens, des dels quatre anys, ja tenen les ha-
bilitats necessàries per cooperar en les acti-
vitats diàries de la casa. Però perquè siguin 

ordenats i nets en el futur, cal inculcar-los bons hàbits 
des de bon començament, com fer-los ordenar les 
coses, posar la roba bruta al lloc adequat, rentar-se 
les mans abans de dinar, etc. La millor forma d’acon-
seguir-ho és mitjançant la constància, recordant-los 
cada dia les activitats, sense oblidar reconèixer-los 
i agrair-los la col·laboració. 

D’altra banda, és fonamental donar-los exemple; si 
veuen que els seus pares porten a terme les matei-
xes tasques diàriament, es veuran motivats a imitar 
aquell comportament i a aprendre les regles fami-
liars. També cal explicar-los la necessitat i la funció 
de cada activitat i les conseqüències negatives de 
no realitzar-la correctament. Han d’adonar-se de 

Han d'adonar-se de la 
necessitat d'aprendre a 

ser autònoms

la necessitat d’aprendre a ser autònoms, a cuidar 
i ordenar les coses, a preparar la motxilla, la roba 
per a l’endemà i, fins i tot, a cuidar la seva higiene 
correctament. A l’hora de col·locar i guardar les co-
ses, resulten molt pràctiques les caixes de plàstic. 
Utilitzeu-ne diverses i establiu un codi de colors per 
classificar els objectes. És convenient, a més, pre-
parar els armaris perquè tinguin les coses a l’abast.

Tot 1 escola ordre.indd   2 14/9/16   13:22
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La tornada a l’escola per als més petits també 
engega els engranatges dels centres de forma-
ció d’altres disciplines i, no menys importants, 

els Centres de Formació d’Adults (CFA) de la ciutat. 
És el cas del CFA Can Noè que encara té la matrícula 
oberta fi ns al 16 de setembre i que la mantindrà viva 
fi ns a esgotar les places que ofereix. L’experiència 
en la personalització de l’aprenentatge dels seus 
alumnes és un dels valors afegits del centre que, per 
aquest nou curs, ofereix un projecte periodístic: la 
creació d’una revista a partir del treball de tot l’any 
en la matèria de llengua catalana del Graduat en 
Educació Secundària (GES).

De fet, a més a més de la formació reglada que s’ofe-
reix al centre amb el GES en torn de matí i també de 
vespre, al CFA Can Noè es pot cursar el CAM, el curs 
que dóna accés directe als Cicles Formatius de Grau 
Mitjà, amb el certifi cat expedit en el mateix centre. 
I si amb tot això encara no n’hi hagués prou, una de 
les cireretes del pastís del centre – per la seva llarga 
experiència en el seu ensenyament- és la preparació 
per a les proves d’accés a la Universitat per a majors 
de 25 anys i també per als majors de 45 anys.  Aquest 
últim curs és un dels més destacats del centre, ja 
que des de l’experiència del professorat s’ensenya, 
en mode presencial, tenint en compte els diversos 

Centre de Formació de Can Noé 

Can Noè 1: carrer Poeta Josep Punsola, 45-47
Telèfon: 937964801
Can Noè 2: Avinguda del Perú, 32
Telèfon: 931695649

CFA CAN NOÈ: UN CENTRE DE REFERÈNCIA 
EN LA FORMACIÓ D'ADULTS 

ritmes d’aprenentatge dels alumnes, vetllant per la 
cohesió del grup però també per la personalització 
i atenció a la seva diversitat fi ns al punt en què els 
acompanyen a fer l’examen de fi nal de curs.

Les llengües i l’ofimàtica, essencials pel futur

Lluitar per l’alfabetització de totes les persones tam-
bé és un dels eixos principals del CFA Can Noè. És 
per això que ofereixen cursos per aprendre a llegir i 
a escriure en català i castellà així com perfeccionar 
la lectura i l’escriptura d’aquestes llengües amb l’ob-
tenció de l’acreditació ofi cial dels nivells A1 i A2. La 
competència ofi màtica és quelcom que cada vegada 
més és força demandat a l'hora d’obtenir una feina. 
És per això que l'oportunitat de cursar el COMPETIC 
Inicial o el COMPETIC 1 en informàtica també és pos-
sible en aquest centre per a aquest curs.

Amb l’inici de curs el centre aposta encara més per la personalitza-

ció en l’aprenentatge

ESPECIAL TORNADA A L'ESCOLA

Tot 3 escola can noé.indd   2 14/9/16   13:23
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Aprendre idiomes és un bon exercici per al 
cervell, ja que el sotmet a un nivell d’exi-
gència que millora el seu desenvolupament 

intel·lectual, però és especialment benefi ciós per 
a les persones que superen els 50 anys, ja que 
pot ajudar-los a retardar l’aparició de la malaltia 
d’Alzheimer fi ns a 6 anys, segons estudis realitzats 
per científi cs de l’University College de Londres 
(Regne Unit).

Aprendre un idioma als 50 anys, independentment 
de quants en coneguin ja, també millora la plasticitat 
cerebral i potencia l’aprenentatge, la concentració 
i la memòria.

ESTUDIAR IDIOMES,
TAMBÉ DE GRANS 

En aquest sentit, l’Associació de Promotors de Cursos 
d’Idiomes a l’Estranger (Aseproce) indica que existei-
xen diversos cursos d’idiomes a l’estranger exclusius 
per a les persones majors de 50 anys, en els quals a 
més d’aprendre idiomes es fan moltes activitats cul-
turals i d’oci i també es coneix a moltes altres perso-
nes de la mateixa edat amb qui poder relacionar-se. 

Les destinacions preferides

Els destins més comuns per aprendre idiomes són 
Anglaterra, Malta, França o Nova Zelanda, on els 
usuaris poden integrar-se en una família local o en 
un apartament privat.

Qui ha dit que aprendre llengües com l'anglès és cosa només dels 

nens i els joves, formar-se en edat madura està ple d'avantatges

ESPECIAL TORNADA A L'ESCOLA

Tot 5 escola anglès.indd   2 14/9/16   13:25
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Diumenge

18 setembre

18:00h // Foment Mataroní 
(C. Nou, 11. Mataró) //  
Entrada solidària: 5€ 
(íntegrament per a AFAM).

PIANO IMPROVISAT,
A BENEFICI DE L’AFAM

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

Broken Finger
Divendres 16 setembre / 21:30h 
/ Les Esmandies (Rda. O'Donnell, 
94. Mataró) / Gratuït.
Concert de versions de temes de 
rock, pop, i blues, en acústic amb 
Manel Pera i José Clua.

Concert del Centenari d'Els 
Pastorets de Mataró
Dissabte 17 setembre / 20h / Pati 
del Cafè Nou (Mataró) / Entrada 
lliure.
Concert dirigit per Joan Peran. 
Recorregut musical per la història 
de la Sala Cabanyes, a càrrec d’un 
cor de setanta participants dirigit 
per Genís Mayola.

Trifusion
Diumenge 18 setembre / 20h / 
L'Arc Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 
26. Mataró) / Taquilla inversa.
Banda mataronina integrada per 
Israel Garrido (bateria), Xavi Martín 
(guitarra) i Alex Marques (baix).

Capvespres als Jardinets: Coral 
Primavera per la Pau
Dimarts 20 setembre / 20.30h / 
Biblioteca Pompeu Fabra (Mataró)
Concert de la coral mataronina 
dirigida per Xavier Rodon.

WANH (We Are Not Heroes)
Divendres 23 setembre / 21:30h 
/ Les Esmandies (Rda. O'Donnell, 
94. Mataró) / Gratuït.
Concert de versions.

INFANTIL //

Biblioteca Popular Fundació Iluro
(c. d'en Palau, 18. Mataró).
Divendres 16 setembre / 17:30h: 
L'hora del conte: "Què vol ser la 
Clàudia?" de Chus Díaz, amb il-
lustracions de Bea Ortiz.
Dimecres 21 setembre / 18h: Art 
Time: "L'habitació de Van Gogh a 
Arles", conte i taller. 
Dijous 22 setembre / 17:30h: Els 
dijous a la biblio... amb el conte 
"Quan el meu gat era petit", de 
Gilles Bachelet.

Seguir el fi l
Diumenge 18 setembre / 12h / Can 
Marfà Genere de Punt (Mataró).
Taller familiar i visita a l'exposició 
"Vestir i desvestir cossos".

Guia cultural

INFANTIL //

El Foment acull aquest diumen-
ge una cita musical doblement 

estimulant. En primer lloc perquè 
és un concert solidari, a benefi -
ci d’una entitat tan coneguda i 
estimada com és l’Associació de 
Familiars de Malalts d'Alzhe-
imer del Maresme (AFAM). 
Però també per la propos-
ta artística que es basarà 
en les improvisacions al 
piano de cua. Reconeguts 
pianistes locals que col·laboren 
desinteressadament amb la causa 
oferiran el repertori que vulguin 
per amenitzar la tarda amb bona 
música i sobretot una bona causa. 
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Col·lecció Bassat. Revisitem 
els 80
Diumenge 18 setembre / 12h / 
Nau Gaudí (c. Cooperativa, 47. 
Mataró).
Pares i fi lls ens passejarem per les 
obres dels anys vuitanta a través 
de la visió de 28 artistes de renom.

'La Bella i la bèstia'
Diumenge 18 setembre / 17:30h / 
Ateneu Vilassanès (c. Sant Josep, 
35. Vilassar de Mar)
Teatre musical de la mà de la com-
panyia Veus Veus, adreçat a infants 
de 3 a 9 anys.

La petita hora del conte 
Dimarts 20 setembre / 18h / 
Biblioteca Pompeu Fabra (Mataró)
"Contes amb olor de cel blau" a 
càrrec de Sherezade Bardají. Per 
a infants de 0 a 4 anys.

Biblioteca Pública Antoni 
Comas (C. del Prat de la Riba, 
110. Mataró)
Dimecres 21 setembre / 18h: 
Empedrat de contes amb "Núvols, 
estels i contes del cel", a càrrec 
d'Alma i la Mar de Contes.
Dijous 22 setembre / 18h:
Cinema a la Biblio: projecció en 
català de la pel·lícula d'animació 
infantil "La pista del llac de plata" 
(Alemanya, 1999).

TEATRE I DANSA //

'La senyora del senyor Josep 
falta a l'home'
Diumenge 18 setembre / 18h / Les 
Esmandies Casal de Barri (Rda. 
O'Donnell, 94. Mataró)
Actuació del Grup Independent 
de Teatre, sota la direcció de Rosa 
Ma Guardi. 

XERRADES I LLIBRES /

'On bouquine!'
Divendres 16 setembre / 19h /
Biblioteca Antoni Comas (Mataró)
Trobada de presentació de les ter-
túlies literàries en francès. Activitat 
conduïda per Marta Farrés. 

'Somnis a mida'
Divendres 16 setembre / 19:30h / 
Biblioteca Municipal (c. Gran, 3-5. 
Argentona)
Presentació del llibre amb l'autora 
Núria Pradas.

'La gent del PSUC als movi-
ments socials, els darrers anys 
del franquisme'
Dimarts 20 setembre / 19h / 
Ateneu de la Fundació Iluro (La 
Riera 92. Mataró).
Taula rodona vin culada a l'exposició. 

MÚSICA /

Jardí electrònic
Dissabte 17 setembre / 12h / Jardins 
de l'Escorxador (C. Prat de la Riba, 
120. Mataró) / Entrada gratuïta.
Sessió amb el dj Tobscure. Tret de 
sortida del Cicle ARTCLIC! de músi-
ca electrònica, experimental i d’art 
visual de Mataró. 

TEATRE /

'Píndoles, Microteatre Fora 
del Teatre'
Dissabte 17 setembre / 20.30h / 

Centre Moral (Rbla. Francesc Macià, 

57. Arenys de Munt) / Preu: 6€.

Teatre en un format innovador, 
fresc, divertit i molt proper.

Col·lecció Bassat. Revisitem 
els 80
Diumenge 18 setembre / 12h / 
Nau Gaudí (c. Cooperativa, 47. 
Mataró).
Pares i fi lls ens passejarem per les 
obres dels anys vuitanta a través 
de la visió de 28 artistes de renom.

'La Bella i la bèstia'
Diumenge 18 setembre / 17:30h / 
Ateneu Vilassanès (c. Sant Josep, 
35. Vilassar de Mar)
Teatre musical de la mà de la com-
panyia Veus Veus, adreçat a infants 
de 3 a 9 anys.

La petita hora del conte 
Dimarts 20 setembre / 18h / 
Biblioteca Pompeu Fabra (Mataró)
"Contes amb olor de cel blau" a 
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FIRA /

9a Fira Mercat Modernista
Dies 16, 17 i 18 de setembre / Tot 
el dia / Canet de Mar
Mercat d'artesania i alimentació, 
rutes guiades, tallers ofi cis antics, 
animació de carrer, gastronomia 
modernista, activitats infantils, mú-
sica, ball, dansa i teatre d'època, etc.   

PEDALADA /

VIII Pedalada 'Mobilitat intel-
ligent. Economia potent'
Diumenge 18 setembre / 10h / Des 

del Pati del Cafè Nou (Mataró)

Recorregut en bicicleta apte per 
a totes les edats. Setmana de la 
Mobilitat Sostenible i Segura.

FESTES I FIRES //

Jornada Tot Esport
Dissabte 17 setembre / De 10 a 
20:30h / Al centre de Sant Andreu 
de Llavaneres
Gran aparador de l'oferta esporti-
va i activitats de la vila i rodalies: 
material, clubs i centres esportius. 

Nit de comerç 2016
Dissabte 17 setembre / Fins les 
24h / Vilassar de Mar
Promocions als establiments de 
Vilassar Comerç, música i es-
pectacles al carrer. 20h, actua-
ció Ssstrèpits. 21h, Cercavila dels 
Mansuets de Foc. 20-24h músi-
ca amb Jarana, Fest'n'cat, dj's i 
Edurd Sanchiz. 21h, actuació infantil 
Vine i Balla. 20-23h, tallers infantils 
(Scalextric, infl ables, maquillatge, 
globofl èxia, brau mecànic,...).  

67a Festa de la Vellesa
Diumenge 18 setembre / Matí / 
Església-Plaça Nova (Argentona)
8:30h, Cercavila. 9h, Missa. 10:30h, 
Esmorzar. Acte públic d'Homenat-
ge a la Vellesa i Parlaments. Fi de 
festa amb havaneres i màgia.

Festa del Carrer d'Amàlia
Del 16 al 18 setembre / Mataró
Festa amb jocs infantils, xocolata-
da, sopar popular i ball.

Festa del Carrer de Concepció
Del 16 al 18 setembre / Mataró
Festa amb cinema a la fresca, activi-
tats infantils, dinar i sopar popular.

Festa del Carrer Sant Pelegrí
Del 16 al 18 setembre / Mataró
Festa amb havaneres, cinema a la 
fresca, contacontes, ball, concert, 
sopar i arrossada popular.

RUTES I VISITES //

Jornades Europees del 
Patrimoni al Maresme
Dissabte 17 setembre: 
11 i 18:30h a Can Marfà: visita gui-
ada "Mataró, capital del gènere de 
punt". 12h a la Vil·la romana de 
Torre Llauder (Mataró): "Torre 
Llauder, darreres intervencions", 
Visita comentada a càrrec de l'ar-
queòloga Vanesa Muñoz.
Diumenge 18 setembre: 10 a 14h 
a Arenys de Mar, "Coneix les er-
mites arenyenques: Ermita del 
Montcalvari, de la Pietat i de la 
Mare de Déu del Bon Viatge). 12h a 
la Vil·la romana de Torre Llauder 
(Mataró): "Visita teatralitzada a la 
vil·la romana de Torre Llauder".

El campanar i l'orgue de Santa 
Maria
Dissabte 17 setembre / D'11 a 12h 
i de 17:30 a 18:30h / Basílica de 
Santa Maria (Mataró) 
Visita comentada. 

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

Projecte SardaTic
Dimecres 21 setembre / 19h / Les 
Esmandies. Casal de Barri (Rda. 
O'Donnell, 94. Mataró)
Xerrada sobre el projecte telemàtic 
per a la promoció de la cobla i la 
sardana a les escoles.

Al voltant del món del Txi Kung
Dimecres 21 setembre / 17:30h / 
Fundació Hospital (c. Sant Pelegrí, 
3. Mataró).
Sessió teórico-pràctica a càrrec 
de Marta Domínguez.

'La meva relació de parella no fun-
ciona o estic en crisi personal?' 
Dijous 22 setembre / 19h / Fundació 
Hospital (c. Sant Pelegrí, 3. Mataró).
Xerrada equip d'atenció psicològica.

'Centres de poder a la comarca, 
de l'antiguitat fi ns avui'
Dijous 22 setembre / 19.30h / Ca 
l’Arenas (C. Argentona, 64. Mataró) 
Conferència d'Oriol Quadrada, pe-
riodista i historiador vocacional.

400 anys d'aigua a Mataró
Dijous 22 setembre / 19.30h / Sala 
d’Actes Fundació Iluro (c. Santa 
Teresa, 61. Mataró).
Conferència de Rafael Montserrat, 
exdirector d’Aigües de Mataró.

'Dosrius i Canyamars a l'Edat 
Mitjana. Una terra de pagesos. 
Els de Vallmajor'
Diumenge 18 setembre / 12h / 
Masia can Vallmajor (Dosrius). 
Conferència d'Enric Subiñà. 

Agenda www.totmataro.cat/agenda 
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30 anys de la Passió Infantil
Centre Cívic Cabot i Barba (Pl. 
de Miquel Biada, 5. Mataró) / 
Inauguració: dilluns 19 de setem-
bre a les 19h. Fins al 14 d'octubre.
Exposició amb motiu dels 30 anys 
de la Passió Infantil de Mataró.

Antoni Pérez Valls
Casal Nova Aliança (C. Bonaire, 25. 
Mataró) / Fins al 30 de setembre.
Mostra d’escultures recents de l'ar-
tista canetenc.

Geografi a de la rumba catalana
Biblioteca Pompeu Fabra (Pl. 
Occitània. Mataró). Fins al 5 
d’octubre.
Exposició de fotografi es d'artistes 
de la rumba catalana.

'Obres i mobles'
Foment Mataroní (c. Nou, 11. 
Mataró)  / Fins al 23 de setembre. 
Exposició de Toni Ciuraneta.

'Vestir i desvestir cossos. 
Fenomenologies d'aparició' 
Can Marfà (Passatge Can Marfà, 1. 
Mataró) / Fins al 18 de desembre.
Refl exió al voltant del cos des de 
la perspectiva de la moda i l'art. 

Ateneu Fundació Iluro (La Riera, 
92. Mataró). 
Fins al 12 d'octubre: 
• Mostra de documents del PSUC 
i de les JSUC de Mataró i pobles 
del Maresme.   
Fins al 6 de novembre: 
• Col·lectiva Sant Lluc 2016.  

'La llarga nit del poble sahrauí'
Les Esmandies Casal de Barri 
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) / 
Fins al 30 de setembre.
Fotografi es de Sergi Bernal.

Ca l’Arenas. Centre d’art del 
Museu de Mataró (c. Argentona, 
64. Mataró). 
Fins al 23 d'octubre: 
• Art a Mataró 1984-2016. Anys 
d'actituds i possibilitats: Tram 
2006-2016. 
• ‘La col·lecció imaginada III (TRAM 
2006-2016' - Sala 1 i galeria.   
• ‘Amb fi txa d’inventari’ - Sala 2.
• ‘Revisions, 75 anys d’art i cultura 
a Mataró. Arxiu’. l Menjador.

Nau Gaudí (C. de la Cooperativa, 
47. Mataró)
Fins al 2 d'octubre:
• 'El Palau dels Artesans': Arqui-
tectura, espai, arts aplicades i els 
ofi cis artístics del Palau Güell.
Fins al 23 d'octubre: 
• 'Col·lecció Bassat. Art Con-
temporani de Catalunya 1980-1989 
(I)'. Art català dels anys 80.

'Inspirats en Arenys'
C.C.Calisay (Riera del Pare Fita, 
31. Arenys de Mar) / Fins al 25 
de setembre.
Exposició d'Adriana Landzaad i 
Rudolph van Rosmalen.

'Una vida de color, 60 anys 
després'
Museu Arxiu Can Caralt (Sant 
Andreu de Llavaneres) / Fins al 
25 de setembre.
Mario Ghislandi, antologia.

D'un temps, d'un país
Museu de l'Estampació MEP (C. 
Joan XXIII, 2-8. Premià de Mar) 
/ Fins al 6 de novembre.
Dibuixos al natural de la societat 
política catalana, de Pol Peiró.

'Passem a publicitat'
Museu Monjo (Camí Ral, 30. 
Vilassar de Mar) / Fins al 28 de 
setembre. 
Pintures de Pere-Màrtir Brasó. 

10 anys de Voluntariat per la 
llengua: Un tast!
Biblioteca Can Milans (C. Església, 
6. Caldes d'Estrac) / Fins al 29 
de setembre.
Del Centre de Normalització Lin-
güís tica del Maresme.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

INAUGURACIÓ //

Neandertals a Catalunya
Can Serra. Museu de Mataró (El 
Carreró, 17, Mataró) / Inauguració: 
divendres 16 de setembre a les 
20h. Fins al 30 d'octubre.
Revisió didàctica de l’estat de recer-
ca sobre l’Homo neanderthalensis 
al món i a Catalunya.
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ACTIVITATS //

Grup de lectura 
Dijous 22 setembre / 18h / 
Biblioteca Popular Fundació Iluro 
(C. d’en Palau, 18. Mataró)
Lectura comentada per a gent gran: 
amb la novel·la "Un abril prodigiós", 
d’Elisabeth von Arnim.

CASALS //

UGT sindicato jubilados y pen-
sionistas del Maresme. 
Plaça de les tereses, 17. Mataró.
Tel: 93.755.14.17.
Setembre: Del 25 al 30, Sant Carles 
de la Ràpita. Dia 29, de compres 
a Andorra.

Associació de gent gran de 
Rocafonda/Palau. C. Colombia, 
55. Mataró. 93.169.51.66.
Activitats i tallers: • Petanca, 
jocs cartes, dòmino, escacs i bi-
llar. • Jocs d’entreteniment, dijous. 
• Ball, dissabte. • Coral • Excursions 
mensuals. • Català, Informàtica, 
Manualitats, Sudokus.

Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Teatre: Diumenge 25 de se-
tembre a les 17h, actuació Grup 
Independent de Teatre amb l'obra 
"La senyora del senyor Josep falta 
a l'home". • Música: Dimarts 4 d'oc-
tubre a les 17h, actuació de la Coral 
"La Toscana" de Mataró. • Ball di-
mecres 16,30h a la Sala del Bar. • 
Activitats: Pintura a l’oli. Puntews 
coixí. Coral. Petanca. Informàtica. 
Grup Play Back i 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. • Activitats i tallers: Català 
(divendres). Ball en línia (dilluns). 
Gimnàstica (dilluns i dimecres). 
Informàtica (de dill a dij). Patchwork 
(divendres). Petanca (grup femení 
dimecres de 17 a 19h i grup masculí 
cada dia de 10 a 12h). Manualitats 
(Dilluns tarda). Ple i ratlla (dimarts 
tarda). Pilates i Ioga (dilluns i dime-
cres). Jocs de taula.

UDP. Casal de gent gran 
Les Santes-Escorxador. C. 
Floridablanca, 118. Mataró. Telf: 
93.790.36.72. 
• Sopar-Ball, penúltim dissabte de 
mes, 20:30h. • Activitats: Tai-Txi 
(Dill i dimc matí). Mandales (Dimt 
tarda). Labors  i Patchwork (Dill 
tarda). Relaxació (Dimt i div tar-
da). Petanca (tardes). Melé de 
Petanca (dimt matí). Ping-pong 
i Informàtica (dmt. i div. matí). 
"Juguem al Quinze" (Dij tarda).

Casal de la gent gran del Parc 
de Mataró. C. Corregiment, 28. 
Mataró. Tel: 93.757.13.17. 
• Ball: diumenges i festius de 17 
a 20h. • Caminades: dimarts, 8h. 
• Puntes de coixí, modisteria, co-
untry, balls de saló, pintura, dibuix, 
taller memòria, havaneres, tai-txi, 
relaxació, ioga, anglès. Informàtica: 
photoshop, imatge digital i power-
point. • Petanca i jocs de taula.

Per a enviar informació:

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11. Mataró

La Llar Residència El Maresme es un servicio social, la 
finalidad del cual es acoger, en régimen de vivienda y 
con carácter substitutivo del domicilio, personas con di-
ficultades derivadas de enfermedad mental en proceso 
rehabilitación y a la integración comunitaria.

Nuestro gran propósito y lema es facilitar la convivencia 
comunitaria de forma positiva para el residente que se 
sienta parte del entorno, no descriminado.

La Llar Residència dispone de un equipo asistencial, que 
cuida y organiza la realización de las actividades adecuadas 
para facilitar la rehabilitación y reinserción en los diferentes 
ámbitos, y atender las necesidades individuales y sociales 
de los residentes. Estas comprenden desde el apoyo en las 
tareas de la vida cotidiana (cuidado personal, organización 
de la convivencia, medicamentos y dietas establecidas por 
el Médico, etc…), hasta la programación de actividades es-
tructurales de tipo formativo, de ocio y tiempo libre.

Ofrecemos servicios de Residentes 24h. Centro de día de 09h-18h de lunes a viernes
Estancias de fines de semana, vacaciones, etc.

C. Unió, 92-94, Mataró (Barcelona) · M. 631 364 749 · www.residenciaelmaresme.com

Gent gran www.totmataro.cat/gentgran 
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Farmàcies

24h (obertes dia i nit)

M.R. COLLDEFORN

Rda. O’Donnell, 13 937 579 293

9 a 22h (Obertes tots els dies)

A. ALFONSO M. COS. (festius no)

Av. d’Amèrica, 33 937 903 104 

R. Ma DE LA PEÑA Rambla, 16 937 902 024

PARC CENTRAL Rda. Alfons X, 18 937 961 491

M.CENTENO (tots els dies de 8,45 a 21,45)

C/ Almeria, 77 / 93 798 50 08

LA RIERA 10 La Riera, 10 937 901 058

Ma I. SIMON (festius 9 a 14h)

Av. J. Recoder, 62 937 984 300

JOSE ANTONIO SORIANO

Sebastián Elcano, 2-4 937 579 025

MR RUIZ-CARRILLO (dll-dv 9a21. Dis  s. matí)

Rda. Rocablanca, 1 937 985 969

ROMANCES (dill-dissabte 9 a 21)

Av.President Tarradellas, 34 935 361 662

R. SUBIRATS Blay Parera, 35 937 96 1721

Obertes de 9 a 13,30h i

de 16,30 a 20,30. diss. 9 a 13,30

M. BARBERÀ c/Gatassa, 10 937 982 915

E. BARREDA PALLARÈS

c/Alemanya, 6 937 573 421

EL TORRENT c/Torrent, 7 937 987 004

E. COLL Sant Josep, 30 937 904 340 (diss. tarda)

T. COLL (CREU BLANCA)

Plaça Xica, 1-3 937 960 908

M.R. CORONA C. SUBIRANA

Pg. R. Berenguer, 75 937 579 093

J. FARRÉ c/Esteve Albert, 43 936 386 562

M. FERRÉ Rda. Pres. Macià, 61-63 937 411 666

B. FITÉ

Riera, 57 937 901 030 (diss. alterns tot el dia)

C. YÁÑEZ Camí Ral, 110 937 904 369

S. LÓPEZ Rda. F. Mistral, 26-28 937 998 048

M.A. MAJORAL Irlanda 17, cant. Boixa 937 984 947

M. MASJUAN Rda. Dr. Ferran, 28 937 986 915 

M.T. NOGUERAS c/Siete Partidas, 79 937 905 418

M. OLIVÉ Av. Gatassa, 71 937 984 955

J. PLANA Pl. de Cuba 937 985 550

P. ROCA c/Nou, 1 937 901 957 (diss. alt.)

A. RUIZ-CARRILLO Alarcón, 41 937 901 517

M.C. SAÑES Creu Roja, 3 937 989 706

L.M. SERRANO Rd. O’Donnell, 102    937 980 343 

M.SPÀ Sant Valentí, 43 937 416 262

R. SPA Pl. Santa Maria, 3 937 901 043

J. SUBIRANA Rosselló, 43 937 577 054

M.A. VIA Poeta Punsola, 16 937 901 828

A.L. VILARDELL

Av. Puig i Cadafalch, 256 937 982 550

núm. 1737 del 16 al 22 de setembre de 2016
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Ordenança per sancionar habitatges buits
Es faran inspeccions per detectar habitatges de 'grans tenidors' desocupats durant 
més de dos anys 

Habitatge: Redacció - ACN

 L'Ajuntament de Mataró s'ha 
dotat duna nova ordenança que, 
quan es completin tots els tràmits 
burocràtics, permetrà sancionar 
els propietaris de pisos buits. La 
nova normativa sorgeix d'una pro-
posta d'ICV-EUiA, PSC i CiU i que 
preveu, entre d'altres, posar en 
marxa un programa d'inspecció 
per detectar immobles desocu-
pats dels anomenats 'grans teni-
dors' –entitats fi nanceres i grups 
empresarials– per poder sanci-
onar aquells que fa més de dos 
anys que estiguin desocupats de 
manera injustifi cada. Les multes 
seran graduals i poden arribar fi ns 
als 18.000 euros.

El consistori comenta, però, que 
la fi nalitat no és la recaptatòria 
sinó la d'aconseguir la "mobilit-
zació" dels pisos al mercat per 
part del propietari i que, d'aques-
ta manera es pugui "afavorir que 
augmenti l'oferta de pisos desti-
nats a la borsa de lloguer social i 
combatre les ocupacions il·legals".

A Mataró hi ha prop de 4.000 
habitatges buits –3.792, segons 
el cens que es va fer el 2015–, dels 

quals un 25% són propietat d'en-
titats fi nanceres o empreses. Per 
poder donar-los una sortida, la 

nova ordenança preveu un pro-
grama anual d'inspecció que pri-
oritzi els immobles que són pro-
pietat d'aquests 'grans tenidors' 
i que se centri en aquelles zones 
o comunitats on s'hagin detectat 
problemes de convivència com a 
conseqüència de la desocupació 

dels pisos.

Expedient necessari
L'Ajuntament obrirà un expedient 
en aquells casos on es confi rmi la 
desocupació de l'habitatge i si es 
conclou que és per causa injustifi -
cada, el propietari haurà d'assumir 
la taxa pels treballs d'inspecció re-
alitzats. En el seu moment, el con-
sistori reclamarà que abans d'un 
mes es prenguin mesures perquè 
l'habitatge torni a estar ocupat. 
Si no s'atén aquest requeriment, 
és quan es començarien a aplicar 
les sancions.

En aquest sentit, l'ordenança 
recull que l'Ajuntament podrà im-
posar fi ns a tres multes coercitives 
de 3.000 euros la primera, 6.000 
euros la segona i 9.000 euros la 
tercera, arribant fi ns a un màxim 
de 18.000 euros.

Un edifici a Mataró.  Cedida 

3

L'Ajuntament podrà 
imposar fins a tres mul-
tes coercitives de 3.000, 
6.000 i 9.000 euros 
arribant fins a un màxim 
de 18.000 euros.

CiutatCiutat núm. 1737 del 16 al 22 de setembre de 2016
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medicina interna . medicina làser

Camí de la Geganta, 119, entl. 3a - 08302 MATARÓ - Tel. 93 796 43 57
Plaça Europa, 4, 2n 2a - 25700 LA SEU D’URGELL - Tel. 93 796 43 57

Dietes personalitzades
diabetis, hipertensió, obesitat, cel·lulitis...

Medicina interna

Hores convingudes

Làser 
eliminació de berrugues, cuperosi, queratosi, aranyes vasculars, 
taques, varius i tatuatges

Tractament del dolor amb làser
artrosis, lumbàlgies, tendinitis, epicondilitis, genolls...

Eliminació de varius
crioesclerosis i làser

Eliminació de tatuatges
amb Làser Spectra

Depilació mèdica làser
facial i corporal, per a l’home i la dona

Medicina estètica
farciment (relleno) d’arrugues i llavis

Mesoteràpia infiltracions per a la cel·lulitis
Peelings salicílic i despigmentant
Rejoveniment facial
Cicatrius queloides

www.drpereperez.es   

drpereperez@hotmail.com

1P EL TOT.indd   1 23/3/16   16:51



El Casal del Parc

Participants de la caminada solidària

Arxiu 

 Arxiu 

Internet a través del portal web 
de l’Associació de Familiars de 
Malalts d’Alzheimer (AFAM).

La novena edició de la camina-
da presenta una novetat: un nou 
recorregut. L’AFAM ha decidit im-
pulsar un nou traçat “de caràcter 
urbà” i de “tan sols 2,7 km”. Amb 
aquesta nova ruta “es vol potenciar 
encara més la participació popular 
d’aquesta caminada solidària”. A 
aquest recorregut s’hi sumen els 
ja habituals de 10,5 km i 14 km. 
Tots tres recorreguts sortiran de 
l’Ermita de Sant Simó i arribaran 
al Nou Parc Central, com en les 
darreres edicions.| Marta Gómez

   Tret de sortida a una nova edició 
de la caminada “Mataró Camina 
per l’Alzheimer”. Dissabte passat, 
dia 10 de setembre, es va obrir 
el període d’inscripcions per a la 
novena edició que tindrà lloc el 
diumenge 2 d’octubre. Com en 
les darreres edicions els punts de 
venda seran els habituals de la 
Plaça de Santa Anna, el col·legi 
Cor de Maria i el Centre de Dia 
Terapèutic. Com a novetat però, 
s’instal·larà un estand al Mataró 
Parc per a aquells qui també s’hi 
vulguin apuntar. A més a més, les 
samarretes també es podran ad-
quirir realitzant la comanda per 

La caminada, del 2 d’octubre, presentarà un nou 
recorregut urbà i més curt

S’obren les inscripcions a la IX 
Mataró Camina per l’Alzheimer 

    El Casal de Gent Gran del Parc 
ha convocat eleccions per reno-
var la seva Junta Directiva pel 21 
d'octubre vinent. Així acabarà un 
període marcat per la controvèr-
sia entre l'actual Junta i el grup 
opositor Unió Gent del Parc so-
bre l'expiració de l'antic mandat 
i la pròpia convocatòria electoral. 

Doble convocatòria
Finalment la Junta ha optat per 
convocar un doble mecanisme 
optant primer per una assemblea 
explicativa oberta a tots els associ-
ats, el dia 30 de setembre i posteri-
orment per a les pròpies eleccions, 
a les que concorreran previsible-
ment totes dues candidatures, que 
es faran el 21 d'octubre.

La voluntat tant per part de la 
Junta vigent com del grup opo-
sitor és, segons afi rmen, facilitar 
que siguin els propis usuaris del 
Casal de la Gent Gran del Parc els 
que tinguin de primera mà tota 
la informació referent als darrers 
mesos, així com posteriorment el 
dret a vot per escollir una Junta que 
dirigeixi aquest casal els pròxims 
quatre anys.  | Red

El 30 de setembre es farà 
una assemblea informativa

El Casal de del Parc 
farà eleccions el 21 
d'octubre

Des de l’AFAM es reclamen més voluntaris per organitzar aquesta 
i les posteriors caminades solidàries. La pretensió, diuen, és crear 
una borsa fixa de voluntaris per col·laborar en diferents tasques. 
No hem d’oblidar que “Mataró Camina per l’Alzheimer” s’organitza 
amb la voluntat i objectiu de recaptar fons per a les famílies amb 
menys recursos que pateixen directament o indirectament els 
efectes d’aquesta malaltia. En l’edició de l’any passat es van reunir 
4.200 persones i es van recaptar 30.000 euros bruts. Xifres que 
es pretenen, com a mínim, igualar.

Més voluntaris

CiutatCiutat núm. 1737 del 16 al 22 de setembre de 2016
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* *

Som al centre de Mataró
C. Melcior Palau 8, Baix 1a · Mataró
(al costat de la Plaça Granollers)
93 798 08 45 / 638 55 63 44
www.kormataro.cat

no s’acaba 
amb les vacances

La bellesa de l’estiu

Pristine
+

Combina aquests dos tractaments 
per aconseguir un rejoveniment 

facial espectacular

Concentrat d’actius hidratants nutritius 
+ àcid hialurònic

El clima emocional 
familiar

El diccionari defineix el clima com 
un conjunt de condicions atmos-
fèriques pròpies d'un lloc, consti-
tuït per la quantitat i freqüència de 
pluges, humitat, temperatura, els 
vents, etc. I l'acció complexa del 
qual influeix en l'existència dels 
éssers sotmesos a ella: clima de 
muntanya, tropical, mediterrani. 
Un clima adequat per als cítrics, 
per exemple.
Feta aquesta definició, la podem 
traspassar al món de la psicologia 
social: El conjunt de circumstàn-
cies que envolten una persona: 
CLIMA EMOCIONAL FAMILIAR.
El clima emocional és com l'ai-
re que respirem. I cada membre 
de la família té el seu propi clima 
interior que influeix en els altres. 
No cal posar exemples: La perso-
na lectora ho pot constatar en si 
mateix/a i en el seu entorn fami-
liar. Com a l'escola.
La pau, serenor, equilibri (un cap 
ben moblat; un cor amb senti-
ments positius per sobre els ne-
gatius: constructius; un cos ben 
atès), generen automàticament, i 
sense ser-ne conscients, un clima 
favorable de convivència, de ben-
estar a ben-ésser. Això es respira, 
es viu. I no cau del cel ni és pura 
màgia. És una tasca intrapersonal 
i interpersonal. Per això cal com-
prendre's un/a així mateix/a per 
poder empatitzar amb els altres i 
dialogar. És un procés de madu-
ració de tota la vida. I anar força 
contra corrent: "És millor viure 
el teu propi destí de manera im-
perfecta, que viure una imitació 
de la vida d'una altra persona a 
la perfecció".
JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Apunts
psicològics

núm. 1737 del 16 al 22 de setembre de 2016
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L'ofrena floral a Rafael Casanova de l'11 de setembre, en imatges

www.totmataro.cat/imatges

Imatges

Daniel 
Ferrer
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Rafael Mitjans i Teresa Soler, a la conferència "El 
Flabiol a Mataró", va omplir la sala del museu de 
Can Serra. La xerrada va anar sobre la relació entre 
el fl abiol i la ciutat, i com ha perdurat en la història.

Els Perdigots, van oferir un concert de fl abiol a la 
plaça Gran, que formar part d'una tarda plena de 
música tradicional, entre altres activitats com els 
tallers de contes i els tallers de música de l'EMMM.

Mostra de Cultura Popular, amb la col·laboració 
de diferents entitats de la ciutat, la plaça de l'Ajun-
tament va poder donar l'abast a una gran quantitat 
de participants per a totes les activitats preparades.

Irakunda, la banda de rock amb infl uències i ins-
truments típics del fl amenc i la rumba, com el caixó 
o la guitarra espanyola, va tenir una bona acollida a 
l'Arc Cafè Cultural. 

www.totmataro.cat/imatges

Imatges Daniel
Ferrer 
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 Ens ha deixat Alfons Udina (1944-
2016), expresident de l’AMIC, des-
prés de lluitar durant els darrers 
mesos contra una malaltia. 

Qui fou president durant 6 anys 
de l’ACPG, - posteriorment AMIC-, 
era un gran defensor de la premsa 
de proximitat, va ser el fundador i 
l’editor durant 33 anys de La Fura, 
un dels primers mitjans gratuïts 
en català. Li agraïm tota la seva 
dedicació i aportacions al nostre 
col·lectiu, també com a expresi-
dent de la Federació d’Associaci-
ons d’editors de premsa, revistes 
i mitjans digitals

Gran professional i millor per-
sona, ple d’energia i molt treba-
llador, president fi ns a l’actualitat 
de l’Agrupació del Bestiari Festiu i 
Popular de Catalunya. Que en pau 
descansi. | AMIC

Mor Alfons Udina, 
editor i referent de la 
premsa de proximitat

Els associats, la junta directiva i l’equip humà de l’AMIC
i el TOT MATARÓ i MARESME, volem expressar el nostre

condol per aquesta gran pèrdua.
El recordarem sempre 

Alfons Udina i Castell
Expresident de l’AMIC

ha mort a l’edat de 72 anys a Vilafranca del Penedès
el dia 12 de setembre de 2016

Ciutat
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Cultura

La banda sonora del Centenari
La Sala Cabanyes repassa la producció musical feta al llarg dels seus 100 anys, aquest 
dissabte a les 20 h al Pati del Cafè Nou

Música: Marta Gómez

 La Sala Cabanyes està de celebració. Aquest 2016 
commemora el centenari de la sala de teatre i la prime-
ra representació de “Els Pastorets”. 
Aquest any, a més, la Sala Cabanyes 
també ha rebut la Creu de Sant 
Jordi per part de la Generalitat de 
Catalunya, reconeixement que ha 
rebut tot el suport de les institucions 
mataronines i entitats de la ciutat.

Per tots aquests motius és, per 
tant, un any especial, i això ha em-
pès la Sala a organitzar el què n’han 
anomenat “El Concert del Centenari”. Aquest concert, 
que tindrà lloc aquest dissabte dia 17 de setembre, 
pretén ser un “agraïment” i “un regal a la ciutat” pel 
“suport constant a través de la seva història i l’aco-
llida que any rere any han tingut els espectacles que 
es preparen”, segons asseguren en un comunicat 
enviat als mitjans de comunicació. Aquesta fi delitat 

del públic, diuen, ha fet que els ajudi a seguir pen-
sant en les pròximes temporades i espectacles per 
a programar.

Made in Sala Cabanyes
Amb la direcció de Joan Peran i la direc-
ció musical de Genís Mayola, el Concert 
del Centenari pretén repassar la gran 
producció musical feta i representada a 
la Sala Cabanyes al llarg de tots aquests 
anys. És per això que s’interpretaran 
temes com “Mamma Mia!”, “Oh, happy 
day”, “Si arribés a ser ric” de l’espectacle 
“Un violinista a la teulada”, “Heigh, ho!” 

de “Blancaneus i els set nanets” o “Tot és possible” 
de “La Ventafocs”, entre moltes altres.

D'aquesta manera el gran al·licient del concert és 
que el públic de la Sala, que és fi del, pugui identifi -
car cançons d'alguna de les obres de més èxit dels 
darrers anys. Un concert de gala de la música de les 
obres teatrals.

El concert es farà 
dissabte dia 17 a les vuit 
del vespre al Pati del 
Cafè Nou.

Escultors 
internacionals 
experimenten davant 
de la Nau Gaudí

Tot cultura ob concert centenari.indd   1 13/9/16   10:27



Parlem de...

Un dels llocs desconeguts pel públic 
mataroní és l’arxiu Francesc Miralles. 
Un fons de més de 400.000 docu-
ments bibliogràfics: enciclopèdies, 
catàlegs, díptics, tríptics, biografies 
d’artista, cartells, calendaris, etc. for-
men part d’una de les col·leccions 
més importants, per la informació 
dipositada, sobre art de tot el con-
tinent europeu.

 Francesc Miralles Bofarull (Tarra-
gona, 1940) ha anat recollint i pre-
servant, aquest llegat sobre el món 
artístic català, espanyol, europeu i 
mundial del segle XX i XXI, durant 
tota una vida dedicada a fer de crí-
tic i historiador de l’art. El volum 
quantitatiu i qualitatiu és admirable.

Aquest gran nombre de docu-
ments es cedia en dipòsit per part 
de Miralles, ara fa més de sis anys, a 
la ciutat de Mataró. El registre, docu-
mentació i digitalització del seu fons 
ha quedat en una promesa sense 
cap mena de viabilitat ara per ara.

El duet arxiu Francesc Miralles i 
el museu Lluís Bassat serien de pri-
mera línia pel que fa a la represen-
tativitat de l’art català de la segona 
meitat del segle XX i la potenciació 
de Mataró com a eix cultural català, 
però això és només una idea, una il-
lusió en un imaginari cultural de la 
nostra ciutat que es caracteritza per 
deixar-se perdre grans oportunitats.

Ben aviat arribarà el moment de 

caixa o faixa, i veient les perspectives 
deixarem escapar un fons bibliogràfic 
artístic de primer nivell i, m’atreveixo 
a dir, un museu d’art contemporani 
que podrien fer renéixer una ciutat 
que mostra moltes mancances en 
matèria artística. 

El turisme cultural, segons l’OMT 
i la UNESCO, serà un model turístic 
i cultural en creixement a les ciutats 
durant el segle XXI, però si no apos-
tem per crear una oferta seriosa de re-
cursos culturals que es puguin donar 
a conèixer i visitar tant per visitants 
com per turistes, malament anem.

ÀLVAR SÁEZ I PUIG
Historiador de l'art i gestor cultural

    

 
 

... l'arxiu Francesc Miralles 
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La Diputació 
treballa per 
atendre els 
consumidors 
més 
vulnerables

La protecció com a consumidors de 

les persones que formen part de col-

lectius vulnerables és un treball que la 

Diputació de Barcelona realitza de manera 

transversal entre diferents àmbits. En aquest 

sentit, el Pla d'Actuació de Mandat de la cor-

poració contempla una primera fase d'un pla 

pilot en el qual es realitzaran estudis energètics 

en més de 1.500 llars aquest any.

Per a la vicepresidenta quarta i responsable de 

l'Àrea d'Atenció a les Persones de la Diputació 

de Barcelona, Meritxell Budó, el Pla d’Actuació 

de Mandat de la Diputació conté una línia es-

pecífica de suport a les polítiques de consum 

que, entre d'altres, preveu dos objectius de gran 

importància per a la consolidació dels serveis 

d'atenció als consumidors. «Un d'aquests ob-

jectius és mantenir el suport a les Oficines 

Municipals d'Informació al Consumidor. 

L'altra, que ens permetrà adaptar-nos a les 

noves exigències legals, és la provisió de re-

cursos tècnics i econòmics per desenvolupar 

el servei de mediació, tant amb el suport 

directe a través de tècnics de la Diputació, 

com de l'ajuda a aquelles OMIC que tinguin 

capacitat organitzativa suficient per muntar 

aquest servei», afirma la vicepresidenta.

La Xarxa Local de Consum, presidida per la 

Diputació de Barcelona i constituïda fa 10 

anys, inclou actualment 300 ajuntaments de 

la demarcació i 9 consells comarcals.

El Pla Estratègic de la Xarxa Local de Consum 

per als anys 2016-2019 contempla més in-

versió i recursos en els serveis públics de 

consum donat que, actualment, la Diputació 
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de Barcelona finança el 34% de les polítiques 

locals de Consum. El document també remarca 

la importància de la formació i de la mediació 

en matèria de consum. A través de la media-

ció es generen complicitats entre empresaris 

i ciutadans amb els auspicis o l’aval de la peça 

fonamental que harmonitza i facilita l’exercici 

dels drets ciutadans: l’ajuntament.

El Pla conté cinc línies de treball destaca-

des: la comunicació, la gestió, les noves col-

laboracions, el treball intern i la millora de 

les eines de treball. La presidenta de la Xarxa, 

la diputada de Salut Pública i Consum de la 

Diputació de Barcelona, Laura Martínez, explica 

que «Com a Xarxa, ens hem d'obrir i trobar 

més col·laboracions i sinergies que incloguin 

el món universitari, el teixit empresarial i el 

contacte amb d'altres administracions de 

diferents abast territorial com la mateixa 

Agència Catalana de Consum, amb qui ja 

tenim un conveni de col·laboració des de 

fa anys».

Aquestes línies de treball són molt importants 

a l’hora d’assegurar la presència i el reconei-

xement de la importància de les polítiques 

de consum en la millora de la vida dels nos-

tres conciutadans i de la competitivitat de les 

nostres empreses en millorar la qualitat de les 

seves prestacions des de l’òptica del servei als 

consumidors. Perquè, en definitiva, del que es 

tracta és de desenvolupar uns serveis públics 

que permetin a la ciutadania defensar els seus 

drets com a consumidors, millorar la responsa-

bilitat de la ciutadania a l’hora de consumir i, 

en conseqüència, que s’incrementi la qualitat 

de vida dels nostres pobles i ciutats.

La Diputació de Barcelona té entre els seus objectius incrementar
la qualitat de vida als pobles i ciutats de la demarcació
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NOMÉS 
HI FALTES 
TU!

més informació a la secretaria del Centre i al web www.cnmataro.cat

Fes-te soci ara
i no paguis fins l’Abril del 2017!i no paguis fins l’Abril del 2017!i no paguis fins l’Abril del 2017!
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MAGATZEM I ATENCIÓ AL PÚBLIC:MAGATZEM I ATENCIÓ AL PÚBLIC:
T 93 741 47 17 / 93 741 47 16T 93 741 47 17 / 93 741 47 16
C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONAC/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, a prop centre ITV, sense problemes d’aparcament)(Ctra. del Cross a Argentona, a prop centre ITV, sense problemes d’aparcament)

Camí del Mig cantonada Camí de Sant Crist, núm. 1, MATARÓCamí del Mig cantonada Camí de Sant Crist, núm. 1, MATARÓ
Pol. Ind. Pla d’en Boet.  Pol. Ind. Pla d’en Boet.  T 93 161 50 15T 93 161 50 15

DIES

Més de 20 anys d’Experiència i Qualitat

ésésés
Ferreteria, banys, cuines, parquet, paviments...

DESCOMPTES EXCEPCIONALS
NOMÉS DEL 15 DE SETEMBRE

FINS A L’1 D’OCTUBRE DE 2016

 Raúl Doctore fi nalitza en 7a posició la 
 primera edició de l'Épica Atacama 
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núm. 1442
Del 16 al 22 de setembre de 2016
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el Esporttot
Raúl "Doctore"
Impecables  Ciclisme MTBEl Personatge

7è lloc a l'Épica Atacama, 
un desafiament de 
Mountain Bike extrem.

Opinió Àlex Gomà
Col·laborador El Tot Esport

Aquesta setmana hem estat gau-
dint, quan la feina i la diferència 
horària ens ho ha permès, amb l’es-
pectacularitat dels Jocs Paralímpics 
que s’estan celebrant a Rio de 
Janeiro. Són menys mediàtics, 
menys seguits, menys coneguts, 
però no hem d’oblidar aquest esde-
veniment esportiu que des de Seül 
1988 coincideix en data i escenari 
amb els Jocs Olímpics.

Malauradament, a diferència dels 
recents Jocs Olímpics, enguany no 
hi tenim representació mataroni-
na com sí que va passar fa quatre 
anys quan la guia Mayalen Noriega 
va guanyar medalla i Jesús Collado, 
nedador del CN Mataró, va acabar 
en una molt bona cinquena posi-
ció. Sigui com sigui, si voleu estar al 
dia del que fan els paralímpics dels 
Països Catalans us recomano que 
connecteu amb la web de la Fosbury 
(www.Fosbury.cat), on l’especialista 
Roger Castillo n’està fent un segui-
ment exhaustiu dia a dia, no només 
dels que guanyen medalla sinó de 
tots i cada un d’ells. Dignificant, 
com no pot ser d’altra manera, 

l’esforç de tots aquells que sovint no 
només lluiten contra el cronòmetre.

Justament aquesta setmana falta 
exactament un any per conèixer la 
seu dels Jocs del 2024. Amb Tòquio 
2020 a l’horitzó, tenim quatre can-
didates: París, Roma (que penja 
d’un fil), Budapest i Los Ángeles. 
Tenint en compte que per rotació, 
la lògica és que els Jocs toquin a 
Europa, la capital francesa sembla 
la gran favorita. Per contra, la can-
didatura que ha rebut més crítiques 
és la capital hongaresa, per la seva 
política envers els refugiats. Fóra 
bo, però, que l’esdeveniment espor-
tiu més global, el de l’esperit olím-
pic, servís per fer reflexionar sobre 
tots aquests temes i incitar a què, si 
Budapest vol passar el tall, hagi de 
repensar abans les seves polítiques. 
I no com a l’antiga Grècia amb una 
treva temporal, sinó amb un canvi 
real de cara al futur. Perquè no es 
pot maltractar els refugiats i des-
prés voler que el Comitè olímpic 
valori amb bons ulls la teva candi-
datura. El citat “esperit olímpic” no 
ho hauria de permetre

No ens oblidem dels Jocs Paralímpics...
...a un any de conèixer la seu del 2024

Agenda
CASA

FUTBOL 2a Catalana
CE MATARÓ - FUNDAC. GRAMA 
Diumenge 18 | 17 h | Municipal del Centenari

FUTBOL 3a Catalana
LA LLÀNTIA - YOUNG TALENTS
Diumenge 18 | 12:15 h | Municipal La Llàntia
PLA D'EN BOET - LA SALUT 
Diumenge 18 | 12:30 h | Mnpal. Pla d'en Boet
MATARONESA - VILASSAR 
DALT
Dissabte  17 | 18 h | Municipal Camí del Mig

BÀSQUET Copa Catalunya Fem.
PASARELA MATARÓ- ARENYS
Diumenge 18 | 16:30 h | Palau Josep Mora

FUTBOL Lliga Nacional Juvenil
CE MATARÓ- MERCANTIL SA-
BADELL
Dissabte 17 | 17:30 h | Municipal del Centenari

FORA
FUTBOL 2a Catalana
SARRIÀ CP - UD CIRERA 
Diumenge 18 | 12:15h | Municipal Vall Hebron

FUTBOL 3a Catalana
SINGUERLÍN - UD MOLINOS
Diumenge 18 | 12h | Municipal Can Zam 2

+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO
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El mataroní va repetir triomf 
en una cursa amb mig miler 
de participants

El mataroní Enrique Luque (Ríos 
Running Team) va repetir el tri-
omf que ja havia aconseguit l'any 
passat en la 22a Cursa Popular 11 
de Setembre que es va disputar en 
la Diada amb sortida i arribada al 
Tecnocampus.

La Diada a Mataró va començar 
ben d'hora, esportivament parlant, 

Luque repeteix com a guanyador de la cursa popular 11 de Setembre. | ARXIU

a la nostra ciutat, ja que a les 9 del 
matí ja es va donar la sortida al 
Tecnocampus de la 22a edició de 
la Cursa Popular 11 de setembre.

La prova, que es va disputar so-
bre una distància de 10 km molt 
planers, va comptar amb una par-
ticipació de prop de mig miler de 
participants, destacant la presència 
dels clubs mataronins, sobretot de 
la Colla Maimakansu.

Des del primer km, el vencedor 

El mataroní firma una gran 
actuació en la primera edició 
de la cursa extrema al desert 
d'Atacama a Xile.

Del passat 5 al 10 de setembre es 
va disputar la primera edició de 
l'Épica Atacama, una competició de 
Mountain Bike d'extrema resistèn-
cia que constava de sis etapes que 

Doctore amb la resta d'integrants del seu equip, els Impecables. | CEDIDA

recorrien més de 500 quilòmetres 
al llarg del famós desert d'Ataca-
ma a Xile, que destaca per ser el 
desert més àrid del món amb uns 
extrems de temperatura que van 
des dels -5 graus a la nit, fins als 
35 graus durant el dia i dormint en 
campaments entre etapa i etapa.

Entre paratges i imatges 

es pec taculars del desert sud-ame-
ricà, el mataroní Raúl Doctore hi 
va prendre part formant part de 
l'equip Impecables, aconseguint uns 
magnífics resultats, sobretot si con-
siderem que es tractava de l'únic 
corredor que, a més a més, tam-
bé feia de mecànic pel seu equip.

Doctore va finalitzar amb una 
magnífica setena posició de la clas-
sificació general absoluta. A més a 
més, també va finalitzar tercer en 
la categoria Màster 30. Per si fos 
poc, també va aconseguir endur-se 
l'etapa més llarga de la competició, 
de 115 quilòmetres de durada, en la 
categoria Màster 30, quedant 5è 
en categoria absoluta.

Una experiència única que de 
ben segur voldrà repetir. A més a 
més, junt amb els companys d'equip 
dels Impecables, formarà part d'un 
documental on es posarà de ma-
nifest la doble faceta professional 
del mataroní, corredor i mecànic.

de l'edició anterior, el mataroní 
Enrique Luque es va posar al cap-
davant, imposant un fort ritme que 
el va distanciar dels seus persegui-
dors. Va creuar la línia d'arribada 
com a guanyador absolut amb un 
temps de 32:47 (24 segons més 
lent que l'any passat), seguit de 
Lluís Vila (33:09) i d'Albert Sasot 
(34:32). I més endarrere entraren: 
Manel Cabanillas (35:19), Ricard 
Fernàndez (35:26), Lluís Montasell 
(35:27), Toni Antúnez (35:48), J. 
Oriol Bruguera (35:52), Daniel 
Martínez (36:09) i Alfred Redrado 
(36:24) que completaren el Top-10.

En categoria femenina, la pri-
mera en arribar a la Plaça del 
Tecnocampus va ser l'Erika Viñas 
(Granollers) amb un temps de 39:24, 
seguida d'Anna Costa 43:07,de 
Clara Hernández 43:20, Rosa 
Matamala (43:24) i Mercé Barris 
(44:15).

A part dels guanyadors absoluts, 
l'organització va premiar els gua-
nyadors de totes les categories.

Enrique Luque guanya la 
22a Cursa 11 de setembre

Raul Doctore acaba setè a la 
cursa extrema Épica 

www.eltotesport.com |  P. 3POLIESPORTIU
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1  UD CIRERA

0  SANT POL

UD CIRERA: Pol, Albert (Cristian 87'), 
Roger, Albertito, Ivan (Carlos Gómez 
77'), Peque, Syllah, Izar, Othmann (Ot 
Esqueu 57'), Pereira (Joel 57'), Said 
(Aleix Tarrés 57').

GOL: 90+2' ALEIX TARRÉS (1-0)

SEGONA
CATALANA

L'equip cirerenc va poder 
dedicar els tres punts a 
Toni Rodríguez

El debut aquesta temporada de 
la UD Cirera a la 2a Catalana ha 
estat positiu, ja que l'equip d'An-
tonio Gonzàlez va poder sumar 
els tres punts i dedicar-los a Toni 
Rodríguez, el seu porter que havia 
patit un molt greu accident laboral 
la setmana anterior (de fet, tota la 
plantilla ja va sortir al terreny de 
joc amb una samarreta de suport 
i ànims al porter). Però per fer-ho 
va haver de suar de valent en el 
primer dels vint derbis maresmencs 
que tindrem aquesta temporada en 
aquesta categoria.

Va ser un partit molt igualat en-
tre dos equips molt ben posicionats 
en el camp, però amb poc rodatge.
En el minut 27' el Sant Pol s'hauria 
pogut avançar i complicar molt les 
coses a l'equip local, però va desa-
profitar un penal. Això va desinflar 
els visitants i va animar l'equip local 
que en el tram final de la primera 
part s'hauria pogut avançar amb 
un bon xut de Pereira i un altre 
d'Albert.

A la segona part el Sant Pol es 
va  trobar més còmode i va estar a 
punt d'avançar-se en un remat de 
cap que es va estavellar al travesser. 

Decisió en temps afegit
I quan semblava que tothom donava 
per bo l'empat, amb els dos equips 
bastants fosos, a causa de l'esforç 
fet en un dia molt calorós, ja en el 
temps afegit va arribar la sentència.

Va ser una bona jugada de Carlos  
Gómez per la banda dreta amb per-
fecta "passada de la mort", que va 
servir perquè el sempre oportunista 
Aleix Tarrés, sol davant de porteria, 
pogués marcar a plaer el gol del 
triomf, ja sense temps de reacció 
pel conjunt de Sant Pol, donant els 
tres punts als mataronins.

El partit a Premià es jugava el 
dimecres
El partit ajornat amb el Premià 
Esportiu de la 1a jornada, es juga-
va el passat dimecres dia 14 a les 
21 hores al Municipal de Premià 
de Mar, sense que en el moment 
de tancar aquesta edició puguem 
donar encara ni tan sols el resultat.

Queden només tres 
equips amb els sis 
punts aconseguits

2a jornada (11 setembre)

Fundació Grama - Guineueta ............... 1-1
UD CIRERA - SANT POL ..........................1-0
Besós BV - Canyelles ............................. 1-2
LLAVANERES - Llefià .............................0-4
Martinenc B - Sarrià  ............................. 1-2
Badia - C E MATARÓ ...............................0-2
Carmelo - PREMIÀ DE MAR .................. 2-2
Esp. Jov. Can Pi - Sant Adrià ..............0-2
Lloreda - Europa B ................................2-0

Classificació
Llefià, Sarrià, Canyelles 6, Guineueta, 
Fundació Grama, CE MATARÓ 4; SANT POL, 
LLAVANERES, UD CIRERA, Lloreda, Sant 
Adrià 3, Besós BV, PREMIÀ DE MAR, Car-
melo 1; Martinenc B., Europa B, Esp. Jov. 
Can Pi i Badia 0.

A la 2a jornada ja han quedat només tres 
equips al capdavant amb els sis punts 
guanyats. El CE Mataró és l'equip ma-
resmenc millor situat a l'espera del que 
hagi passat el dimecres dia 14 en el partit 
entre el Premià Esportiu i la UD Cirera.

3a jornada (18 setembre)
CE MATARÓ - Fundació Grama (17 h)
Sarrià - CIRERA (12:15 h)
SANT POL - Carmelo  (12 hores)
PREMIÀ MAR - Besós BV (12 hores)
LLAVANERES - Esp. Jov. Can Pi (18 h)

Rival difícil al Centenari
El CE Mataró juga a casa (diumenge 
17 hores) davant un dels que es pro-
nostica que serà rival a batre per 
l'ascens: la Fundació Grama. Pujat de 
3a Catalana aquest equip ha fitxat molt 
i vol acabar ocupant l'espai que ha 
deixat la UE Gramanet a Santa Coloma.
És un rival inèdit i ara mateix està em-
patat a punt amb l'equip d'Encinas. En 
l'altre partit jugat fora de casa va guan-
yar al camp de l'Europa B per 0-1.

Per la seva part el Cirera es desplaça a 
Sarrià per enfrontar-se a un altre dels 
equips que ha pujat, però que fins ara 
ha sumat els sis punts en joc. En l'altre 
partit jugat a casa seva va derrotar 
l'Esportiu Jov. Can Pi per 4-0.

La UD Cirera comença 
amb triomf

La plantilla donant suport a Toni | cedida

el Esporttot FUTBOL
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0  VILASSAR DE DALT

1  AD LA LLÀNTIA

AD LA LLÀNTIA: DSergio Cano, Car-
mona, Artero, Ibra, Sergio Cobo (Jerreh 
80'), Israel, Ibu Baldeh, Diallo (Aitor 
Moreno 70'), Àngel Vega, Sergio López i 
Jordi Cano (Blasco 70').

GOL: 80' ÀNGEL VELA (0-1).

Els d'Encinas s'imposen en un 
enfrontament que dominen 
des dels primers instants

El CE Mataró, que en la primera 
jornada havia cedit un empat a 
casa, va superar amb solvència el 
partit al camp del Badia del Vallès, 
que era el cuer. L'equip vallesà al 
primer partit havia patit la derrota 
més clara del cap de setmana, i que 
després d'aquesta jornada continua 
a la cua de la classificació. Per la 
seva part l'equip groc-i-negre se 
situa a la cinquena posició.

El Mataró va controlar el partit 
des del primer moment, tenint la 
possessió de la pilota. Igual que ha-
via passat a la primera jornada, es 
va avançar amb gol de Rodri, que va 
marcar després d'una bona jugada 
de Ricky, amb magnífica centrada. 

El CE Mataró guanya amb 
solvència en el camp del Badia

Aitor en la primera jornada. | ARXIU

Fins al descans el Mataró enca-
ra va tenir dues bones ocasions a 
peus d'Aitor, però el marcador no 
es va moure.

A la represa va continuar la ma-
teixa dinàmica i el partit va quedar 
pràcticament sentenciat amb el se-
gon gol d'Óscar Castellano després 
d'una passada de Parri. Després 
l'equip local es va quedar amb deu 
i ja es va veure del tot impotent per 
intentar la remuntada.

Els mataronins no van acon-
seguir tornar a sumar 3 punts

El Pla d'en Boet anava a defensar 
el seu lideratge al Narcís Sala, però 
allà va topar amb un equip sòlid 
que es va avançar en el marcador 
als 23' complicant-li força la situ-
ació. L'equip mataroní va sortir 
molt millor a la segona part i va 
empatar mitjançant José Maria 
Valle. Però l'equip local va tornar 
a prendre la iniciativa i amb un 
gol de penal va avançar-se nova-
ment i aprofitant el desconcert 
de l'equip mataroní, després del 
gol i de tres canvis simultanis, va 
sentenciar dos minuts més tard.

Punxen Vilassar i 
Masnou
El Vilassar de Mar és a la zona bai-
xa de tercera amb un sol punt en 4 
jornades. Allà hi juguen els ex-groc-
i-negres Uri, Baba, Oumar i també 
el porter mataroní Imanol Castilla.

Al Masnou no li va millor i en dues 
jornades encara no ha puntuat.

La Llàntià suma la segona 
victòria i segueix invicta

El gol de la victòria va 
arribar en els últims minuts 
de l'enfrontament

L'AD La Llàntia va decidir un matx 
molt igualat amb un gol de l'ex-ju-
gador del Cirera Àngel Vega quan 
només faltaven deu minuts per 
acabar el partit. Amb aquest re-
sultat els llantiencs es mantenen 
en el grup capdavanter.

El Pla d'en Boet 
cau al Narcís Sala

El Pla d'en Boet no va repetir. | ARXIU

3  DISTRICTE 030

1  PLA D'EN BOET

PLA D'EN BOET CE: Jairo Hernández, 
Carlos González, Silva, Ordóñez, Marc 
Fernàndez (Javi 77'), Valencia (Mosque-
ra 77'), Vela (Youness 46'), Ballesteros, 
Valle (Cortés 77'), Traoré i Daoudi (Co-
llado 76').

0  BADIA

2  CE MATARÓ

CE MATARÓ: Pol Andiñach, Lluís, Kiku, 
Rueda, Víctor (Willy 46'), Parri (Fiti 57'), 
Óscar (Marc Ariño 77'), Aitor (Mario 
López 65'), Ricky, Rodri (Sergi 65'), 
Bargalló.

GOLS: 16' RODRI (0-1); 56' ÓSCAR 
CASTELLANO (0-2).

www.eltotesport.com |  P. 5FUTBOL

Portada i Pàg 2_1442.indd   5 14/9/16   18:54



el Esporttot FUTBOL

9  UD MOLINOS

0  PINEDA

UD MOLINOS: Sandro, Gorka, Sergi, 
Hèctor (Jony 46'), Rubén, Roca, Badre, 
Adam, Xavi, Óscar (Adriàn 46'), Jorge 
(Navarro 55').

TERCERA
CATALANA

Exhibició i golejada que val 
un liderat

La UD Molinos després del seu tri-
omf inicial al Camí del Mig davant la 
Mataronesa, continua intractable, 
i en la segona va obtenir una  go-
lejada impactant contra un equip 
amb llarga trajectòria en aquesta 
categoria, com és el Pineda.

Va ser un  partit amb poca histò-
ria on els de José Ángel Valero es 
van exhibir. Van sortit en tromba 
i es van avançar als 5' mitjançant 
un gol d'Óscar Martínez. Després, 
al quart d'hora i a la mitja hora, va 

Molinos i La Llàntia 
entre els cinc que han 
fet el ple

2a jornada (11 setembre)

Premià de Dalt - MATARONESA ...........1-0
MOLINOS - Pineda ..................................9-0
Cabrera - Vilassar Mar B .....................0-3
La Salut Pere Gol - Singuerlín ............0-1
Arenys Mar - Santvicentí ..................... 2-1
Young Talents Bad.- Cabrils ...............3-0
Districte 030 - PLA D'EN BOET ............ 3-1
Turó Peira - Argentona ......................... 1-2
Viassar de Dalt - LA LLÀNTIA ............. 2-4

Classificació 
MOLINOS, Singuerlín, LA LLÀNTIA, 
Arenys Mar, Young Talents Badalona 
Sud 6; PLA D'EN BOET, Turó Peira, Vilas-
sar de Dalt, Vilassar de Mar B, Argento-
na, Districte 030 i Premià de Dalt 3; Pi-
neda, La Salut Pere Gol, MATARONESA, 
Cabrils, Santvicentí, Cabrera i Pineda 0.

3a jornada (17-18 setembre)
MATARONESA - Vilassar Dalt  (DS 18 h)
Singuerlín - MOLINOS  (DG 12 h)
LA LLÀNTIA - Young Talents (DG 12:15)
PLA D'EN BOET - La Salut (DG 12:30 h)

Tres juguen a casa
La UD Molinos anirà a defensar la seva 
posició de líder al camp del Singuerlín 
a Santa Coloma de Gramanet, mentre 
els altres tres equips juguen a casa. 
La Mataronesa el dissabte buscant els 
primers punts, i La Llàntia i Pla d'en 
Boet el diumenge cercant la segona 
victòria al seu camp.
 

El CE Mataró EF conti-
nua imbatut

L'equip juvenil del CE Mataró va tor-
nar a empatar, aquesta vegada al 
camp del Badalona i es manté imba-
tut després de tres jornades i ocu-
pa la 7a plaça amb 5 punts. Aquest 
proper cap de setmana rep el cuer.

4a jornada (17 setembre)
CE MATARÓ EF - Mercantil (17:30 hores)

La UD Molinos és el nou líder

La UD Molinos s'exhibeix. | D.F

Lliga Nac. Juvenil

ampliar el compte Badre, amb dos 
gols, i en els dos minuts finals de 
la primera part Almazán i nova-
ment Badre van decidir totalment el 
matx. A la represa Badre Dahbi va 
completar un pòquer, Xavi Almazán 
un "hat-trick" i Àngel Navarro va 
fer el definitiu 9-0.

1  PREMIÀ DALT

0  UD MATARONESA

UD MATARONESA: Pedro, Hassan, 
Palanco, Simon, Toni (Ito 81’), Vicente 
(Comas 63’), Koke (Carlos 74’), Peque, 
Lluís (Joel 12’), Edgard, Aldo i Manolo.

La primera part no va tenir un 
dominador clar i els locals no-
més creaven perill a pilota para-
da. Mentrestant la Mataronesa no 
trobava el seu lloc en el camp, amb 
un joc a ratxes.

La Mataronesa cau i encara 
no coneix la victòria

La Mataronesa sense puntuar. | ARXIU

A la segona meitat es va veure 
una Mataronesa més incisiva en 
el seu joc, dominant els temps del 
partit, amb diverses arribades a la 
porteria local, però la seva falta de 
punteria, els va impedir dominar 
en el marcador. El Premià Dalt en 
va tenir prou amb una arribada 
als 83' per acabar fent-se amb els 
tres punts.
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Va aconseguir el tercer lloc 
amb el relleu mixt d'aigües 
obertes

Guillem Pujol, el nedador del Centre 
Natació Mataró, va aconseguir la 
medalla de bronze a l'Europeu 
Júnior d'aigües obertes disputat el 
passat cap de setmana a Piombino 
(Itàlia). Va ser a la prova de re-
lleus mixtos 4 x 1,25 km i formant 
part de la selecció espanyola que 
va acabar en tercer lloc amb un 

Guillem Pujol, segon a l'esquerra, amb l'equip espanyol de relleus. | CEDIDA

temps de 59:18.4, superada per 
Alemanya i Itàlia. En Guillem va 
córrer el seu tram en un temps 
de 14.42,8. Completaven l'equip 
Raül Santiago, JudIth Navarro i 
Paula Ruiz.

En la prova individual de 10 km 
en Guillem Pujol va acabar en 16è 
lloc amb una marca de 2.03.39,7, 
sent el tercer espanyol classificat, 
en una prova guanyada per l'hon-
garès Raszosvsky amb 1.55.40,7.

El nedador Guillem Pujol 
bronze a l'europeu júnior

Albert Ramos campió de 
Catalunya de tennis

Va superar a la final a Tommy 
Robredo

El tennista mataroní Albert Ramos 
Viñolas va revalidar dissabte pas-
sat a Girona el títol de Campió de 
Catalunya de tennis que ja havia 
aconseguit l'any passat. L'Albert 
Ramos, que era el cap de sèrie nú-
mero 1, va derrotar a la final l'olotí 

Ramos amb el trofeu de Campió de Catalunya. | FCTENNIS

Tommy Robredo, que era el cap de 
sèrie número 2, per un doble 6-3.

Ramos controla el partit
El partit, emès en directe per Esport 
3 es va jugar diumenge al migdia 
a la pista central del CT Girona. 
A la final, encara no es va poder 
veure un Tommy Robredo 100% 

i després del 3-3 en el primer set, 
Albert Ramos va fer valer la seva 
millor condició física per trencar-li 
el servei a l’olotí i emportar-se la 
primera màniga per 6-3.

El segon va ser similar al primer. 
Albert Ramos va seguir amb el rit-
me alt de joc i després del 3-3 va 
aprofitar les seves oportunitats 
per trencar el partit amb un break 
i emportar-se el partit per un total 
de 6-3 i 6-3. El bon servei del ma-
resmenc va ser clau pel partit, ja 
que Tommy Robredo no va poder 
trencar-lo en cap joc. En la semifinal 
de dissabte, Ramos havia derrotat 
Leonel Videla per 6-0 i 6-3.

Alba Bonamusa a 
l'Europeu júnior

La mataronina està disputant 
amb la selecció espanyola 
l''Europeu de Waterpolo sub19 
a Holanda

La mataronina Alba Bonamusa, dels 
Centre Natació Mataró, està dis-
putant aquests dies el Campionat 
d'Europa júnior (sub19) a Holanda 
amb la selecció Espanyola.

En el primer enfrontament, el 
combinat espanyol va poder su-
mar la victòria davant la selecció 
de Sèrbia per un contundent 16 a 
6. Un partit on l'Alba va anotar un 
dels gols de les espanyoles.

El segon partit es va saldar amb 
una derrota davant el combinat ho-
landès per un ajustat 9 a 11, sense 
gols per part de l'Alba.

El 3r i últim partit de la fase de 
grups va ser el passat dimarts con-
tra Romania, guanyant clarament 
26 a 3, amb 2 gols de Bonamusa, 
classificant-se per quarts.

el Esporttot POLIESPORTIU
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Parlem amb l'entrenador del 
sènior femení de l'UEM abans 
de l'inici de la temporada

La temporada passada les baixes 
us van perjudicar molt després 
d'un bon inici, com valores, però, 
tot el curs anterior? Vam tenir 
un inici molt irregular, combinant 
grans partits contra bons equips i 
dolents contra altres que se supo-
saven pitjors. Després vam trobar 

El tècnic Adrià Castejón, afronta la seva 4a temporada al primer equip. | CEDIDA

el nostre moment bo, amb 8 victò-
ries seguides. De fet l'objectiu era 
fer-ne com a mínim 6 i ja salvar la 
categoria, i així ja ens vam enganxar 
el grup de dalt, esprement molt la 
plantilla. Després, però, el desgast 
va començar a fer-se present i amb 
la plantilla molt justa per lesions, 
vam acabar acumulant diverses 
derrotes. Tot i això, amb la feina 
feta, intentàvem competir tots els 

Comença una nova 
temporada a una Copa 
Catalunya més competitiva 
que mai i l'UEM l'afronta amb 
molts canvis a la plantilla

La Unió Esportiva Mataró s'estre-
na aquest cap de setmana a Copa 
Catalunya, una categoria cada cop 
més competitiva. Ho farà el diu-
menge 18 a les 16.30 davant de 

La nova plantilla del Pasarela . | CEDIDA

l'Arenys al Pavelló Josep Mora, en 
el primer partit d'una temporada 
que es preveu molt emocionant.

La UEM compta enguany amb 
un equilibrat i potent equip co-
mandat per Adrià Castejón, en la 
que serà la seva quarta tempo-
rada al capdavant de l’equip de 
Copa Catalunya, i recolzat per un 
molt bon cos tècnic amb molta 

experiència. Àlex León com a se-
gon entrenador, Carlos Campos i 
Pascual Fuentes en gestió i orga-
nització, Marc Batlle com a fisio-
terapeuta i Jordi Sánchez com a 
preparador físic.

L’equip comptarà amb 5 juga-
dores que continuen a la casa, 
Teresa Gómez, Sandra López, 
Tania Hurtado, Esther Murat i 
Anna García. Torna al club mata-
roní, Lledó Cárceles, una jugado-
ra que es va formar al planter de 
l'entitat i que ara aportarà la seva 
experiència adquirida com a sènior. 
S’incorporen 2 excel·lents exteriors 
amb experiència a Copa Catalunya 
i LF2, Eva García provinent de Sant 
Nicolau i Ari Magriñà provinent 
del Femení Sant Adrià. A més s’in-
corporen 4 jugadores amb experi-
ència en alta competició que ens 
donaran suport a tota l’estructura, 
les nord-americanes Taylor Ford, 
Hannah Kador, Marquisha Harris 
i Rachel Kehoe.

El femení de la UE Mataró s'estrena 
aquest cap de setmana

Adrià Castejón: "És molt important 
que la gent vingui al Mora"

dies sense deixar-se contra ningú. 
Contra rivals amb plantilles més 
llargues i millors. Competint sem-
pre. En general, va ser una bona 
temporada. 
Estàs satisfet de la nova plan-
tilla?  Sí, estem molts contents 
amb la plantilla que hem configurat. 
Jugadores amb molt bona actitud 
i predisposició al treball. Fa la feina 
més fàcil. Hem de pensar, però, que 
només continuen 3 sèniors de l'any 
passat. Han pujat dues júniors, s'han 
incorporat tres jugadores amb ex-
periència aquí i 4 nord-americanes.
Quins objectius et marques per 
a aquesta nova temporada? 
Nosaltres hem d'anar partit a partit, 
perquè amb la lliga tan igualada i 
arrossegant resultats, no et pots 
plantejar altres coses. Això sí, com 
a club l'objectiu és mantenir la ca-
tegoria en aquesta Copa Catalunya 
tan forta. Per això és tan importat 
que la gent vingui al Mora, i ens 
doni el màxim suport.

el Esporttot BÀSQUET
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El sénior femení aconsegueix 
la victòria davant el Sant 
Joan Despí, rival de categoria 
superior

Els sèniors masculí i femení del 
Joventut Handbol Mataró conti-
nuen amb els seus amistosos de 
pretemporada per preparar la prò-
xima temporada.

Aquesta setmana, el femení es 

Un instant del primer partit de pretemporada. | ARXIU

va enfrontar al Sant Joan Despí, 
rival de categoria superior, i el va 
vèncer per 26 a 25, seguint amb 
els bons resultats.

El sènior masculí, per la seva 
banda, també va sumar una victò-
ria, en aquest cas contra el Calella, 
rival de categoria inferior, després 
de finalitzar l'enfrontament amb 
el marcador reflectint un 26 a 28.

El conjunt juvenil, a divisió 
d'honor, es va estrenar davant 
el FS Manresa

El juvenil que milita a Divisió d'Ho-
nor, El Futsal Inlingua Mataró, va 
debutar amb victòria després de 
vèncer al FS Manresa, un dels 
equips més potents de la catego-
ria. El partit com a estrena de la 
competició va complir amb el tòpic 
d’inici dubitatiu i amb nervis per 

La plantilla del juvenil abans d'estrenar-se davant el FS Manresa. | CEDIDA

part d’ambdós equips.
Tot i això, els mataronins van 

marxar als vestidors amb un 2-1 
provisional. La segona part, molt 
més boja, va acabar amb el 6-3 de-
finitiu, certificant la victòria local.

El sènior cau contra un Segona B
El primer equip va perdre en un 
nou amistós davant del FS Ripollet 
per 5-3, rival de categoria superior.

El CFS Ciutat de Mataró 
s'endú un amistós a Vilassar 
de Mar i presenta la nova 
samarreta d'escalfament

El sénior masculí del CFS Ciutat de 
Mataró es posa a punt de cara a 
la nova temporada. En l'últim en-
forntament de pretemporada va 
derrotar al San Joan Vilassar de 
Mar, a Vilassar, per dos gols a tres.

Un partit que es va mostrar força 
igualat al llarg de la primera part, i 
mostra d'això és el resultat d'empat 
a 1 amb què s'arribava al descans.

A la segona part els de Joan 
Serra van començar a remolc del 
San Joan i, tot i crear ocasions de 
gol, el marcador no es va moure 
fins avançats 10 minuts en què un 
xut llunyà de Gordillo avançava els 
mataronins.

A partir d'aquell moment, els 
mataronins van passar a defen-
sar-se, aconseguint un nou gol de 
doble penal, després de carregar 
els seus rivals gràcies a les contres.

Els locals van retallar quan fal-
taven 5 minuts, però el marcador 
ja no es va moure més.

Es presenta la nova samarreta 
d'escalfament
Aprofitant la primera setmana 
d'entrenaments, també es va pre-
sentar la nova samarreta d’escal-
fament del club amb el patrocini 
d'AR MOTORS (concessionari oficial 
de KIA) i el TOT Mataró i Maresme.

El Futsal Inlingua Mataró 
debuta amb victòria

El CFS a punt per a 
la nova temporada 

La nova samarreta del CFS. | CEDIDA

Segueix la preparació del 
Joventut Handbol Mataró

www.eltotesport.com |  P. 9POLIESPORTIU
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La prova que es disputa a 
Malgrat de Mar és puntuable 
per la Copa Catalana de Raids

Arriba la segona edició del Raid del 
Ferro de Malgrat de Mar, un raid 
d’aventura, organitzat pel Grup 

El cartell de la competició. | CEDIDA

Excursionista de Malgrat (GEM), 
carregat de novetats i incògnites 
per descobrir, que es realitzarà el 
dissabte 24 de setembre i que, a 
més a més, serà puntuable per a 
la Copa Catalana de Raids.

Es tracta d’una prova esporti-
va per equips, enllaçant diferents 
disciplines on és important la co-
ordinació i l’orientació.

L’objectiu principal és aconse-
guir la màxima puntuació dins el 
temps establert i transcorrerà en 
gran part per muntanya així com 
per mar i nucli urbà.

Hi trobem 3 categories, Open, 
Aventura i Elit, en equips de 2, 3 
o 4 participants.

Les inscripcions, a través de la 
mateixa web del GEM, estaran ober-
tes fins al 18 de setembre inclòs.

Encara queden disciplines per 
iniciar els seus campionats

BÀSQUET
Lliga EBA
Simply Olivar - MATARÓ FEIMAT, 
dissabte 8 d'octubre 
Copa Catalana
CN Sabadell - MATARÓ PARC BOET, 
dissabte 1 d'octubre

HANDBOL
1a Estatal
Esplugues - JOVENTUT MATARÓ, 
dissabte 24 de setembre
Lliga Catalana Femenina
JOVENTUT MATARÓ - OAR Gràcia 
B, dissabte 24 de setembre

HOCKEY PATINS
OK Lliga
Palau Plegamans - MEDICARE 
SYSTEM CH MATARÓ, dissabte 15 
d'octubre
1a Estatal
MIS IBÉRICA CH MATARÓ- Calafell, 
dissabte 8 d'octubre

TENNIS TAULA
Divisió d'Honor Masculina
QUADIS CNM - Ripollet, dissabte 
1 d'octubre

FUTBOL SALA
3a Divisió
Centelles - FUTSAL; dissabte 24 
de setembre

WATERPOLO
Divisió Honor Masculina
CN Rubí - QUADIS MATARÓ, 15 
d'octubre
Divisió d'Honor Femenina
CN Rubí- LA SIRENA CNM, 22 
d'octubre

HOCKEY HERBA
1a Divisió Catalana Masculina
Sarrià - ILURO HC, dissabte 8 
d'octubre

VOLEIBOL
1a Divisió Catalana Masculina
CV Mataró- CV Encamp, dissabte 
24 setembre

La competició és la prèvia a 
l'inici del campionat de lliga a 
mitjans d'octubre

A partir del dissabte 24 de setembre 
el Centre Natació Mataró Quadis 
començarà a disputar els quarts 
de final de la Copa Catalunya, en 
la competició prèvia a l'inici del 
campionat de lliga el pròxim 15 
d'octubre.

Els mataronins, però, encara no 
saben qui serà el seu rival, doncs 
les eliminatòries prèvies encara 
s'estan jugant, donat que el conjunt 
del Maresme entra directament als 
quarts de final de la competició.

El Quadis ja 
prepara la Copa 

Tot a punt per a la segona 
edició de la Raid del Ferro

Calendari d'inici dels clubs esportius 
de la ciutat per a aquest curs 16-17

Nova temporada per al Quadis. | ARXIU

Dojo
Cervantes

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

dojocervantes@fcarcasona.es
www.dojokaratecervantes.es

félix  7º DAN

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

el Esporttot POLIESPORTIU
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Cinesa Mataró Parc
902  333  231 · Golfes: dv. i dissabtes · Matinals: dis., dg. i festius

Bridget Jones Baby  12:10  16:00  18:00            [dv.-ds.] 20:00 

Morgan  12:15  16:30  18:35  20:40  22:45  00:50 

Los hombres libres de Jones  12:00  16:30  19:15  22:00  00:45 

Robinson, una aventura  

 12:00  17:10  18:00  19:45  20:25  22:20  23:15  00:55 

Tarde para la ira 22:00              [dg.-dj.] 20:00 

El Principito [En català] 12:20

Blood Father 16:15  20:15  22:15

Juego de armas 12:15  16:30  18:15  20:30  22:45  01:00 

Cerca de tu casa 12:20 

Cazafantasmas 00:00 

No respires 18:30  20:30  22:30  00:30 

Café society [dl.-dj.] 16:00  20:00           [dl., dm. i dj.] 22:00

Los visitantes la lían [dl.-dj.] 16:10 

Siete vidas, este gato es un peligro 12:10  16:00  18:15 

Kubo y las dos cuerdas mágicas 12:15       [dv.-dg.] 16:10

Cuerpo de élite 12:15  16:00  18:10  20:20  22:30  00:40

Nunca apagues la luz 20:45  22:45  00:45

Mascotas [dv.-dg.] 12:15  16:00  18:00  20:00          [dc.] 20:00

Peter y el dragrón [dv.-dg.] 12:15  16:15  18:30

Escuadrón suicida [dl.-dj.] 16:30

Star Trek: Más Allá        00:15

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

Centre Parroquial d'Argentona
C. Bernat de Riudemeia, 4 - Argentona

Un doctor en la Campiña 22:00 (17 set.)      19:30 (18 set.) 

Cinema Foment
93 790 34 50 · Dll. 1a sessió preu reduït ·C. Nou, 11

Money Monster  16:00 (16, 17 i 19 set.) 

 20:15 (17 set.)                      20:15 (16 i 19 set.)(v.o.s.e.)

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes                                                          

Bridget Jones Baby  16:00       [dv.-dg.-dj.] 18:00  20:15  22:30 

 [dv.-ds.] 18:15  20:30  22:45              [ds.-dj.] 19:30 

Los hombres libres de Jones  16:00  19:00  22:00 

Juego de armas 16:00  20:15  22:30         [dc., dl.-dj.] 20:00  22:15 

Tarde para la ira 20:30  22:30  

Blood Father 16:00  22:00           [dv, dl.-dj.] 18:00

El Principito 16:15  18:30           [dv, dl.-dj.] 20:30 

Ben-Hur 20:00  22:20        [dv, dl.-dj.] 22:00 

Criminal 16:00  18:00 

Siete vidas, este gato es... 18:10       [dv, dl.-dj.] 20:15  

Cuerpo de élite 18:15  20:15  22:15         [ds.] 16:15         [dg.] 16:00

Café Society 17:45  20:30  22:30 

Kubo y las dos cuerdas mágicas 16:00 

Mascotas 18:30 

Peter y el dragón 18:15      [dl.-dj.] 18:00 

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema
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Crítica: Joan Millaret

 A partir d’un guió d’ell mateix, 
Woody Allen ambienta “Café 
Society” als anys 30 i situa la tra-
ma entre Hollywood i Nova York. 
La història gira al voltant d’un jove 
que marxa de Manhattan, Bobby, 
i que vol fer fortuna a Hollywood 
de la mà del seu oncle.
    Un cop allà s’enamora de Vonnie 
fi ns que descobreix que és l’amant 
del seu oncle. Bobby retorna a 
Nova York i obre el Cafè Society. 
Aleshores Bobby s’acaba enamo-
rant d’una noia, Verònica, amb 

Desdoblament romàntic
'Café Society' de Woody Allen

idèntic nom que l’anterior noia.
La utilització recurrent de la veu 

off en els seus fi lms imprimeix cer-
ta fredor a la història. I com passa 
en el seu cinema recent ens deixa 
la sensació que acaba fi lmant pro-
verbis. Com és el cas de la màxima 
de què “la vida seria una comèdia 
escrita per un sàdic escriptor de 
comèdies”.     

Les tribulacions de l’amor s’eri-
geixen en l’epicentre del fi lm gràci-
es a l’amor doble que sent el jove. 
Un personatge torbat i melancòlic, 
desdoblat, arrossegat per l’encís 
de dues dones amb el mateix nom. 

Un moment de la pel·lícula.

Pregunta de la setmana
Quin actor també va encarnar 
un nàufrag que s'entretenia 
amb una pilota de vòlei?

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

Resposta del núm. 1735
‘Stephen Boyd’

Guanyadors:
Nuria Curriu Blasco.

Recolliu les entrades a les 
nostres oficines, de:
dilluns a divendres de la
setmana següent a la
publicació d’aquesta revista.
C. d’en Xammar, 11 - Mataró

Més cinema a: www.totmataro.cat

UNA SECCIÓ
PATROCINADA PER

Concurs de Cine
2 entrades

núm. 1737 del 16 al 22 de setembre de 2016
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Cinemes Les estrenes núm. 1737 del 16 al 22 de setembre de 2016

BRIDGET JONES'BABY

El film narra les aventures de la ja cone-
guda Bridget Jones, l'executiva britànica 
que treballa en una editorial. Les aven-
tures, però s'inicien quan la dona entra 
en la quarantena i la seva vida canvia de 
dalt a baix. 
Direcció: Sharon Maguire
Intèrprets: Renée Zellweger, Colin Firth, 
Patrick Dempsey, James Callis
122min

LOS HOMBRES LIBRES DE 
JONES

Newton Knight es va revoltar durant 
la Guerra de Secessió americana. Fart 
de lluitar pels interessos dels més rics, 
Knight va desertar, es va aliar amb altres 
petits grangers i amb l'ajuda dels es-
claus locals, va liderar un aixecament.
Direcció: Gary Ross Intèrprets: 
Matthew McConaughey, Gugu Mbatha-
Raw, Keri Russell. 139min

EL FUTURO YA NO ES LO 
QUE ERA

Kar-El és un conegut endeví que es 
guanya la vida desxifrant el futur dels 
espectadors en una cadena de televisió. 
Però també és un tipus incapaç de com-
prendre ni la seva vida, ni els seus fills, 
ni la seva exdona, ni la seva mare...
Direcció: Pedro Barbero. Intèrprets: 
Dani Rovira, Carolina Bang, Carmen Mau-
ra, José Corbacho 88min

MORGAN

Una companyia tecnològica crea una 
intel·ligència artificial, sense ser cons-
cients del seu veritable potencial. Quan 
les coses comencen a sortir del seu 
control, decideixen contractar una espe-
cialista per decidir què cal fer.
Direcció: Luke Scott
Intèrprets:   Kate Mara, Anya Taylor-
Joy, Toby Jones, Rose Leslie
87min

THE BEATLES: EIGHT DAYS 
A WEEK

La història dels Beatles s'ha escrit del 
dret i del revés, però en aquest do-
cumental, Ron Howard treu a la llum 
material inèdit que inclou música, en-
trevistes i històries sobre aquest grup 
llengendari. 250 concerts entre el 1963 
i el 1966.
Direcció: Ron Howard
Documental. 99min

ROBINSON. UNA AVENTURA...

Any 1659. Mak, un guacamai ala-roig, viu 
en harmonia al costat dels seus amics. 
No obstant això, ell troba a faltar una 
mica d'acció: somia amb descobrir un 
nou món. Després d'una forta tempesta 
apareix a la costa Robinson Crusoe, únic 
supervivent d'un naufragi
Direcció:  V. Kesteloot, B. Stassen 
Animació
90min
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Els plats, sintetitzadors i altres utensilis són la clau

Daniel Ferrer 

Amb la voluntat d'apropar a més gent la música elec-
trònica neix l'Artclic!, el cicle de música electrònica, 
experimental i art visual que s'ha organitzat per a 
aquesta tardor. De fet, el tret de sortida serà aquest 
cap de setmana amb una proposta mataronina. Artclic! 
arrenca amb la intenció d'apropar aquest estil de 
música al públic maresmenc i fer, així, que sigui un 
punt de trobada entre els diferents creadors, siguin 
músics, artistes audiovisuals o plàstics, entre altres. 

Durant la presentació a la premsa d'aquest nou 
cicle musical els organitzadors van voler remarcar 
tres objectius molt concrets que ja, només en la 
primera edició, posen sobre la taula. Així doncs, i 
en paraules del seu director, Raúl Sala, Artclic! vol 
"portar gent desconeguda o que està començant en 
aquest estil de música" perquè -seguia Sala- "ens 
agrada molt buscar i trobar nous artistes i tenim 
la fi ta de poder ser una plataforma per a nous ta-
lents". El cicle  també pretén "crear sinergies entre 
els artistes" per "comprovar com està la moguda 
de la música electrònica a Mataró i el Maresme" i, 
evidentment, "apropar aquest estil a la ciutadania". 

La música electrònica i experimen-
tal potser no forma part del nostre 
dia a dia, o potser sí. De fet, per 
potenciar-la i també donar-la a co-

nèixer en totes les seves expressions s'ha tirat 
endavant a Mataró un cicle musical anomenat 
Artclic!. Aquesta proposta, que comença aques-
ta setmana i que s'allargarà durant tota la tar-
dor, pretén ser una cita anual en el calendari 
amb la voluntat de donar a conèixer aquest 
estil musical i apropar-lo a tota la ciutadania. 

Diferents entitats i empreses de la ciutat s'han 
sumat a l'organització del cicle musical per pro-
gramar, en aquesta primera edició, 18 artistes 
i diferents activitats entorn de la música elec-
trònica i experimental.

En el reportatge d'aquesta setmana volem co-
nèixer les inquietuds per organitzar aquest cicle 
que, abans de començar, ja es preveu un èxit.

L'hora de 
l'electrònicaREPORTATGE

Text: Marta Gómez

Fotos: Daniel Ferrer

Aquesta tardor neix el nou cicle de música 
electrònica, experimental i d'art visual: Artclic! 

Tot Reportatge 1737 Artclic.indd   2 13/9/16   11:54



L’Eduard, propietari de la Carnisseria 
l’Esplanada, fa més de 30 anys que 
es dedica a la comercialització dels 

productes càrnics.

I ara fa 10 anys que va establir-se pel seu 
compte regentant una carnisseria amb una 
llarga història i una bona clientela que l'Eduard, 
la Pili, i amb la posterior incorporació del Ferran 
han sabut fidelitzar al llarg d’aquests anys. 

Quin és el secret? Doncs res més que oferir 
productes de gran qualitat a uns preus ajustats 
i a més amb un excel·lent tracte al client 
perquè s’hi senti com a casa. 

I en aquest aniversari, per celebrar-ho, 
ho volen fer, com no, en companyia dels 
seus clients, amics i qualsevol que vulgui 
acostar-s’hi per comprovar tot el que hem 
comentat anteriorment. 

1P L'ESPLANADA 1737.indd   1 13/9/16   9:16



n Artistes locals i de renom

Tobscure (Dj). Mataró. Dj.
17 setembre. 12.00h Jardins de l'Escorxador.

Voltereta. Barcelona. Live Indietrònica.
30 setembre. 20.30h Arc Cafè Cultural.

Dj Hoschi. Mataró. Dj.
1 octubre. 12.00h Jardins de l'Escorxador.

Marc Nürel. Mataró. Live Indietrònica
7 octubre. 20.30h Arc Cafè Cultural.

Tatsumi&Masako. Mataró. Live Indietrònica
14 octubre. 20.30h Arc Cafè Cultural.

Éter. Montornès del Vallès. Live Folk Electrònic.
14 octubre. 20.30h Arc Cafè Cultural.

Dani Blue (Dj). Barcelona. Dj.
22 octubre. 12.00h Jardins de l'Escorxador.

Jor Irie (Dj). Vilanova. Dj.
28 octubre. 20.30h Arc Cafè Cultural.

Museless. Sabadell. Live Indietrònica.
28 octubre. 20.30h Arc Cafè Cultural.

Dirty&Harry. Mataró. Live Dubstep, house.
11 novembre. 20.30h Arc Cafè Cultural.

Cobb. Mataró. Live Techno experimental.
11 novembre. 20.30h Arc Cafè Cultural.

Dj Swet. Mataró. Dj.  
26 novembre. 20.30h Espai F.

Heulen. Barcelona. Live Experimental.
3 desembre. 22.00h Sala Clap.

Noir Noir. Mataró. Live Experimental.
3 desembre. 22.00h Sala Clap.

Titan Arch. Barcelona. Live Experimental.
3 desembre. 22.00h Sala Clap.

Karam. Vallès. Live Indietrònica
17 desembre. Tot el dia. Can Fugarolas.

Talcö. Mataró. Live Indietrònica.
17 desembre. Tot el dia. Can Fugarolas.

Iklo. Mataró. Live Jazz electrònic.
17 desembre. Tot el dia. Can Fugarolas.

Aquest últim objectiu és, però i potser, un dels 
més importants per als organitzadors d'Artclic! 
que asseguren "pot ser el més complicat" pel 
fet que "apropar la música en general i la cul-
tura ja és complex de per si", explicava Sala.

6 escenaris, 18 artistes

La primera edició d'aquest cicle de música electrò-
nica s'ha elaborat pensant en sis espais diferents 
de la ciutat on portar a terme les activitats musi-
cals. Així doncs, els Jardins de l'Escorxador, l'Arc 
Cafè Cultural, la Sala Clap, Can Fugarolas, l'Espai F 
del Foment Mataroní i la sala d'exposicions de Can 
Palauet seran els escenaris d'aquesta experiència 
electrònica a la ciutat. La vocació de diversifi car els 
espais, adaptant-se també als artistes, ha motivat  
l'organització a trobar aquests diferents escenaris.

Uns espais que, precisament, faran lluir als 

protagonistes de la primera edició de l'Artclic!. I és 
que en són 18 els artistes que hi participen enguany, 
10 dels quals són mataronins. Així doncs en destaca 
Museless, que també està programada al Primavera 
Club de Barcelona el pròxim mes d'octubre i que 
Artclic! la porta a la ciutat justament una setmana 
abans per poder escoltar el seu primer EP conceptual. 

El programa del cicle musical també destaca Éter 
amb el seu folk electrònic i que, Alejandro Rivera, 
qui encapçala aquest projecte, presenta a la ciutat 
i en directe el seu últim treball "Abre el Pulmón". I 
entre alguns mataronins com Talcö, Cobb, Noir Noir, 
Dirty and Harry o Marc Nürel hi trobem Voltereta, 
Karam o Heulen.

L'aposta mataronina també és clara en la línia de la 
descoberta de nous talents musicals en aquest àmbit 
de l'electrònica. "Hem intentat que el cicle sigui una 
mostra de la diversitat de la música electrònica", deia 
Sala que elogiava la gran tasca que s'ha fet, també, per 

Reportatge
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n

 Anna Aluart 

Cedida 

A més a més d'aquestes sessions més participati-
ves també s'ha previst una exposició d'il·lustracions 
sobre la música Islandesa de principis de segle a 
càrrec de Tartadeluna. Aquesta proposta, permetrà 
escoltar cada una de les il·lustracions amb la seva 
pròpia música, i és podrà trobar a Can Palauet a 
partir del dia 7 d'octubre.

Una mostra de videoclips elaborats per una 
productora mataronina anomenada Deliris, tam-
bé formarà part de tot el que envolta aquest ci-
cle musical, així com les vídeo creacions de Cobb. 
L'artista mataroní intentarà explorar diferents tèc-
niques com ara el vídeo maping o la projecció i 
la reproducció de vídeos en televisions antigues. 

Molts col·laboradors

Amb l'objectiu d'apropar aquesta música electrònica 
i experimental a la ciutadania - i la voluntat de fer-
ne un cicle anual- qui s'ha sumat en l'organització 
i col·laboració d'aquesta primera edició de l'Artclic! 
han estat diferents entitats i organitzacions de la 
ciutat. Així doncs, la Casa de la Música, els segells 
discogràfi cs III Arms Records i Aiguamoll Records, el 
programa musical de Mataró Ràdio El Radiocassete, 
Can Fugarolas o el mateix Ajuntament de Mataró a 
través de la seva expressió més artística: Mataró | 
Art |Contemporani, també formen part d'Artclic!.

Volem comprovar 
com està la moguda 
de la música 
electrònica i 
experimental a 
Mataró i el Maresme”

aconseguir fer venir artistes que posteriorment esta-
ran programats en grans festivals. "Amb alguns d'ells hi 
vam contactar quan encara no sabíem ni quin nom tin-
dria el nostre cicle", comentava a tall d'anècdota Sala. 

Workshops i activitats

Per aquesta primera edició del cicle musical ja s'han 
organitzat diferents activitats entorn de l'electrònica 
i la creació d'aquest estil. Per començar s'ha posat 
data a dos 'workshops' que pretenen, per una ban-
da, introduir als més petits en el món de la música 
electrònica a través de l'experimentació amb alguns 
instruments i efectes i, per l'altra, ensenyar als adults 
el 'software' MAX/MSP amb el qual podran apren-
dre totes les seves possibilitats. Tots dos workshops 
seran impartits pel mataroní Joan Cot, precisament 
llicenciat en composició musical a Anglaterra. 

núm. 1737 del 16 al 22 de setembre de 2016

Tot Reportatge 1737 Artclic.indd   5 13/9/16   11:55



Una sonda mataronina a l'estratosfera 
S'ha fet un doble llançament d’aquests artefactes “low cost” amb la missió de detec-
tar radiació còsmica i enregistrar imatges fins a 35.000 metres d’altura 

Innovació: Redacció

  El Pla de Martís del Pla de l’Es-
tany va ser l'escenari divendres 
passat pel llançament de dues 

sondes que van viatjar fi ns a l’es-
tratosfera. No és la primera vegada 
que es llancen aquest tipus d’arte-
factes, però la novetat és que se'n 
van enlairar dos en un mateix matí. 

Els impulsors són dos universita-
ris banyolins que l’any 2013 ja van 
enlairar una sonda i que ara han 
ajudat dues estudiants de batxi-
llerat de l’Escola Pia Santa Anna 

AMB EMPENTA
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El Cosmosafi  havia de detectar radiació còsmica, bàsicament ra-
jos gamma, a través d’un comptador que mesura la radioactivitat. 
Anava acompanyat també d’un GPS i una antena de ràdio entre 
altres aspectes tècnics per aconseguir saber el punt d’aterratge 
després d’haver arribat a uns 35.000 metres d’altura. Els resultats 
obtinguts seran la base del treball de recerca de la Carlota Keimer 
i la Laura Filbà, que van contactar amb els estudiants banyolins el 
mes de març iniciant així el seu projecte.

35.000 metres d'altura

de Mataró a fer una cosa similar 
basant-se en els coneixements que 
ja tenien arran de l’enlairament 
del Satestrat I.

Els banyolins van incorporar 
dues càmeres d’alta defi nició a la 
sonda per poder gravar la imatge 

fi ns a 35.000 metres d’altura que 
és on es preveu que arribi abans 
que el globus d’heli que l’impulsa 
exploti. L’altre equip es va marcar 
com a objectiu detectar radiació 
còsmica. El primer llançament va 
ser el de la sonda de les estudiants 
de Mataró, batejada amb el nom 
de ‘Cosmosafi ’, pels volts de dos 
quarts d’onze del matí. Mitja hora 
més tard, la va seguir el Satestrat II.

Els resultats obtinguts 
seran la base del treball 
de recerca de la Carlota 
Keimer i la Laura Filbà
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GOMMA MOTORS

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

HORARI: 9h a 13:30h i de 15:30h a 19h

AL CENTRE DE MATARÓ 
DONEM SERVEI DE:

Nova promoció de quiromassatgistes 
El Centre de Teràpies Manuals va entregar al juliol els diplomes i es consolida com el 
centre de formació de referència en aquest àmbit 

Formació: Redacció

  El passat 23 de juliol va tenir 
lloc l’acte de lliurament de di-
plomes d’una nova promoció de 

quiromassatgistes en el Centre 
de Teràpies Manuals. Acabava 
així amb èxit per als estudiants 
un curs que té validesa per l’acre-
ditació professional de mòdul 

superior gràcies al conveni fi r-
mat per CTM amb la Generalitat 
de Catalunya i la FENACO, l’orga-
nització col·legial naturopàtica. 
El curs que la nova promoció de 
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EXPERTOS EN REHABILITACIÓN
DE EDIFICIOS

Via Europa, 98-2 d.20 · Mataró

MARESME VERTICALS, S.L.

· Rehabilitación de fachadas · Impermeabilización 
de cubiertas · Terrados · Todo tipo de trabajos en 

vertical · Trabajos con andamios · Pintura y 
limpieza de patios de luces · Aluminosis 

· Aislamientos térmicos · Pinturas industriales 
· Bajantes · Adecuación de instalaciones de agua 

·· Tabiques pluviales · Reformas de interiores.

mòb: 717.71.30.88 · www.esmarpsicologia.com
Camí de la Geganta 1, 5è 5a, Mataró

A TÀCTIC 
NO FEM 
WEBS

FEM MÉS QUE WEBS

www.TACTIC.CAT
- 93 790 97 73 -

havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69

Els diferents cursos que ofereix el CTM de Mataró permeten a tot 
tipus de persona major de 16 anys obrir una porta a dedicar-se a les 
pràctiques de medicina natural. Amb els coneixements i la possibi-
litat de validar el títol, el que surt del centre amb el diploma sota el 
braç pot prosseguir els estudis de formació en altres àmbits, optar 
per dedicar-se professionalment a la naturopatia manual o altres 
sortides laborals com la recuperació esportiva o el nutricionisme. 

Sortida laboral

quiromassatgistes va enllestir té 
una durada de dos anys i fi ns a 
700 hores lectives. 

Des de CTM asseguren que “el 
nostre objectiu és que els alumnes 
surtin de l’escola amb la millor 
preparació possible i amb aquesta 
fi nalitat s’avancin al futur apos-
tant per una educació de quali-
tat”. El període de matriculació pel 
nou curs està obert, amb places 
limitades.

El CTM és l'única alternativa 
a haver d’anar a Barcelona per 
formar-se en teràpies naturòpa-
tes. L’oferta de cursos comple-
ta i tota la informació del cen-
tre és consultable a la seva web 
ctmmataro.com i comprèn un am-
pli ventall de disciplines pròpies 
dels naturòpates. Però no només 
és formació el Centre de Teràpies 
Manuals, ja que també és un es-
pai per al nostre benestar en el 
qual ofereixen la possibilitat de 
sotmetre’s a les diferents teràpies. 
La naturopatia manual treballa 
per recuperar l’equilibri del cos.
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COMPRA VENDA 

VENDO MAQUINARIA HOSTELERÍA. 
611.454.139 
PATINES EN LÍNEA marca Krafwin 
speed bearing. Rozaduras del uso, 
pero en buen estado. Número 36. 
Tl. 688.999.030 (noches)
COMPRAMOS TODO TIPO de ma-
quinaria industrial para hostelería. 
Interesados llamar 666.452.600 
VENC CADIRA RODES elèctrica. 
1.200€. 675.080.703 
COMPRO MAQUINARÍA HOSTELERÍA 
usada. 93.741.00.00

COMPRA VENDA IMMOBILIARIA

¿LE URGE VENDER su piso? dispo-
nemos del dinero al contado para 
comprarlo inmediatamente a par-
tir de 3 días. F. escrituras y entrega 
de llaves. Cualquier zona. Su Casa 
93.757.12.82 
MATARÓ-ROCAFONDA. Plaça de 
pàrquing per a cotxe petit o lloguer 
motos. 7.500€ 93.790.96.09 P1912 
COMPRAMOS CASAS. Centro de 
Mataró, o garajes, locales, pequeños 
solares, etc. No importa estado. 
Buscamos cualquier sup. edifi ca-
ble para promoción de viviendas. 
También Permutas, buscando la 
mejor rentabilidad para Ud. Máxima 
seriedad y discreción demostrada. 
Pago inmediato contado. Su Casa 
93.757.12.82 
VENC PÀRQUING. Avda. Recoder (cot-
xe petit). 93.799.17.29 de 20 a 22h.

TRASPASSOS-LLOGUERS

ES LLOGUEN VIVENDES a dife-
rents zones de Mataró, cases, naus 
industrials. Opcions de compra. 
607.444.232 
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv, 
micro, nevera, internet, dret a cui-
na. Zona privilegiada. 639.703.037
NECESSITEM VIVENDES DE llo-
guer i venda pels nostres clients: 
Mataró zones Centre i Havana. 
93.790.96.09

TRASPASSOS-LLOGUERS

MATARÓ-CENTRE. Planta baixa 
de 60m2, pati, 1 habitació, 1 bany 
600€/mes 93.790.96.09 ref. P1938
MATARÓ-EIXAMPLE. Planta baixa de 
92m2, 3 habitacions, 1 bany, pati. 
550€/mes 93.790.96.09 ref. P1922
ALQUILO HABITACIÓN 669.986.519 
ALQUILO LOCAL ECONÓMICO. 
655.651.591 
ALQUILO HABITACIÓN. 674.471.893 
BUSCO CASA EN ALQUILER Vista 
Alegre - Los Molinos. 697.877.672 
HABITACIÓN POR HORAS. Ambiente 
limpio y tranquilo. Parking. 
608.546.312 Móvil 
TRASPASSO BAR MOLT cèntric. 
Insonoritzat. Molt econòmic. 
689.948.369 
ALQUILO HABITACIÓN señor. 
611.454.139 

TREBALL

SE NECESITA PANADERO con ex-
periencia, carnet de conducir. Pg. 
Carles Padrós 64. 
C O M E R C I A L  T E X T I L  c o n 
francés escrito y hablado. Se nece-
sita con disponibilidad para viajar. 
667.297.637 
PRECISEM DONES ENTRE 30-50 
anys. Amb funcions d’encarrega-
da i cambrera per a pis de relax. 
655.226.610 
BUSCAMOS CHICAS PARA trabajar 
en empresa de Mataró. No hace fal-
ta experiencia, formación a cargo 
de la empresa y alta SS. Llamar al 
630.593.341 Sra. Gallego.
EMPRESA TEXTIL DE BAÑO precisa 
engomadora, borista y repuntadora. 
696.491.197 ó 646.628.278. E-mail: 
rrhhss22@gmail.com 
ES NECESITEN CAMBRERS per el 
restaurant Cals Frares a Cabrera 
de Mar. Interessats trucar al 
659.660.459 
SE PRECISAN PERSONAS para ofi ci-
na comercial en Mataró. Interesados 
llamar al tel. 620.789.012

PG
F A Ç A N E S

TREBALLS
VERTICALS

REFORMES
INTEGRALS

REHABILITACIÓ
DE FAÇANES

Av. Jaume Recoder 46 · Mataró

apgfachadas@gmail.com

T. 931 253 298
M. 658 767 116 · M. 651 350 101
www.reformasapgfachadas.es

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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TREBALL

I N M O B I L I A R I A  P R E C I S A 
COMERCIALS joves a Mataró. 
S’ofereix sou fi x i contracte indefi -
nit. No cal experiència. Enviar CV 
a dnicolas.q@gmail.com 
PRECISAMOS PERSONAS para ofi -
cina en Mataró. Ivan 675.514.214
URGE INCORPORAR 16 CHICOS 
para técnicos y mantenimiento 
en general. Interesados llamar 
al 658.598.048 para entrevista 
personal
CUIDADORA CERTIFICADA OFRECE 
calidad servicio personas mayores 
conbalescientes. Horas. Tardes. 
645.121.705
ME OFREZCO HORAS Cuidado 
mayores tardes, noches, fi nes se-
mana. 617.993.949 
B U S C O  F E I N A  N E T E J A . 
645.354.442 
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA y plan-
cha. Zona Mataró y Argentona. 
685.193.495 
CATALANA S’OFEREIX PER neteges. 
Experiència. 658.087.254 
LIMPIEZA, CUIDO PERSONAS mayo-
res. Experiencia. Disponibilidad 
horaria. 632.345.007

EMPRESA DE MATARÓ PRECISA PER AL 
SEU DEPARTAMENT DE VENDES,

COMERCIAL EN PUBLICITAT

EDAT DE 20 A 35 ANYS

Interessats/des enviar C.V., a:

cv@totmataro.cat, indicant en l’assumpte: Ref. PUBLICITAT

COMERCIAL  
REQUISITOS:  
• De 25 a 35 años.
• Experiencia demostrable
   en ventas.
• Vehículo propio.
SE OFRECE:  
• In• Interesantes condiciones
   económicas.
• Alta en la S.S.
• Jornada completa.
• Incorporación inmediata.

REQUISITOS:  
• De 25 a 35 años.
• Experiencia demostrable
   en ventas.
• Vehículo propio.
SE OFRECE:  
• In• Interesantes condiciones
   económicas.
• Alta en la S.S.
• Jornada completa.
• Incorporación inmediata.

SE PRECISA

- MÁXIMA DISCRECIÓN A CANDIDATOS/AS EN ACTIVO -

núm. 1737 del 16 al 22 de setembre de 2016www.totmataro.cat/economics PER INSERIR ANUNCIS:  www.totmataro.cat/economics

EL TOT MATARÓ: Oficines. 
Carrer d’en Xammar, 11
T 93 796 16 42
info@totmataro.cat
CENTRE: Publicitat Fermalli 
Maresme: Muralla Sant Llorenç, 2

PLA D’EN BOET: Papereria Balada: 
Rda. President Macià, 65
MOLINS: Llibreria NINOTS: Ps. Carles 
Padrós, 91
CERDANYOLA:  Estanco Indiano: 
Carrer Roselló, 4

VIA EUROPA: Llibreria papereria 
Mediterrani: Carrer Alemanya, 2

NO ET POTS DESPLAÇAR? 
TRUCA AL 937 961 642
T’HO POSEM FÀCIL!
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PROFESSIONALS

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Ai-
xa. Havaneres, cançó marinera. 
Festes majors, festes de carrer, fes-
tes privades, 605.686.269 (www.
mestredaixa.com). havaneres@
mestredaixa.com 
CASAMENTS. SOPRANO posa el cant 
a la teva cerimònia. Fes que aquest 
dia tan especial sigui inoblidable. 
625.947.230 Rosa 
SE HACEN OJALES y se ponen bo-
tones. Tel. 93.790.82.32 
REFORMES DE LA LLAR. Cuines, 
banys, terres, etc. Un bon equip 
de professionals al millor preu. 
677.592.739 
PAVIDNET: Neteja, manteniment i 
abrillantats. Pressupost sense com-
promís. 93.757.76.83 /607.249.790 
LAMPISTERÍA, BOLETINES, 
PALETERÍA. 629.232.530 
QUIROMASAJISTA TITULADA, 
645.881.262 
MUDANZAS, PORTES, MONTAJE y 
desmontaje de muebles. 20€/h. 
Tel./whatsapp 610.627.821 
ESCURAXEMENEIESTONI@GMAIL.
COM Li posem a punt la llar de foc. 
Neteja de xemeneies. 
PINTOR PROFESIONAL. Pintura en 
general y decorativa. 635.106.282 
REFORMAS TODO TIPO. Excelentes 
acabados. Máxima seriedad. 
Presupuesto sin compromiso. 
600.026.299 Sr. Pedro. 

*4 m d'instal·lació màxima

Som especialistes en clima, realitzem manteniment
i reparacions d'aire condicionat

· Per 150€ més instal·li: o

MARCA A ESCOLLIR:

C. SANT PERE 31 · MATARÓ · T 93 796 18 80 · WWW.INTEGRALIA.CAT

Oferta vàlida fins a esgotar existències · IVA no inclòs · consultar models inclosos en l'oferta

OFERTA AIRE CONDICIONAT INVERTER
I CALDERA DE CONDENSACIÓ
Oferta vàlida fins a esgotar existències · IVA no inclòs · consultar models inclosos en l'oferta

MARCA A ESCOLLIR:

Oferta vàlida fins a esgotar existències · IVA no inclòs · consultar models inclosos en l'oferta

MARCA A ESCOLLIR:

Instal·lació inclosa*
670€

3.000 Frig.
Instal·lació inclosa

25KW

1.365€

Inclou el tram de sortida de fums 
subministrats amb la caldera
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Sèniors

Catalunya segle XXI

La construcció d'una Catalunya 
segle XXI i la seva independència 
són dues qüestions que poden anar 
juntes o separades segons la pers-
pectiva des de la que es miri. La in-
dependència de Catalunya és una 
qüestió política, quina realització 
és una condició necessària però no 
suficient per a la construcció d'una 
Catalunya segle XXI. El procés cap 
a la seva independència ha d'estar 
liderat per la classe política, amb un 
paper complementari de la societat 
civil. La independència però, no as-
segura superar la creixent desigualtat 
social entre pobres i rics i tampoc 
el problema de l'atur i la precari-
etat. Problemes tots ells motivats 
per consignes econòmiques, que 
cal acomplir, imposades per una 
societat socialment alienada per 
la seva estructura econòmica que 
la condiciona.

La construcció d'una Catalunya 
segle XXI, requereix la transforma-
ció de l'actual model de producció 
competitiu, regit per les lleis del mer-
cat, que genera més problemes que 
solucions. Suposa apostar per un 
canvi evolutiu, que a poc a poc vagi 
fent possible la construcció d'una 
nova societat per a totes les edats, 
centrada en les persones i no en 
els diners. Aquest canvi ha d'estar 
liderat per una societat civil, social-
ment compromesa, amb un paper 
complementari de la classe política. 
Si encara hi ha persones, en una 
societat tantsemenfotista, que cre-
uen que un món millor és possible, 
aquest és el camí per aconseguir la 
sobirania de Catalunya que ofereix 
més garanties d'èxit, però, això sí, 
amb moltes més dificultats per la 
seva complexitat.   
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com

PROFESSIONALS

REFORMAS, OBRAS, REPARA-
CIONES, albañilería, electricidad, 
fontanería, gas, pintura. Económico 
670.232.977 
PINTOR ECONÓMICO. EXPERIENCIA 
responsabi l idad l impieza. 
Excelentes acabados. 629.988.598 
PINTOR FACHADAS-INTERIORES. 
672.802.951. Conozcamos en www.
pinturasdanco.wix.com/danco 
MUDANCES ECONÒMIQUES . 
692.021.141 
PINTOR NET ECONÒMIC 655.062.141 
¿QUIERES PERDER PESO? Bajo es-
tricto control médico 93.756.74.52 
/697.877.672

VARIS

BUSCO PAREJA ESTABLE . 
674.471.893 José 
GRACIAS ESPÍRITU SANTO. D.A. 
GRACIAS ESPÍRITU SANTO. G.E.

CONTACTES

LAIA 42 CATALANA. 687.072.165 
KATY, PARTICULAR. 631.287.774 
ANDREA. 100 PECHO natural. 
657.112.237 
MATARÓ MULATA TETONA. 24h. 
632.520.719 
DOS AMIGAS. Japonesa y china. 
Nuevas. Zona Havana. 615.719.971 
MASAJISTA ERÓTICA 698.247.545 
JAVI 70 AÑOS, buena posición. 
Soy pasivo, deseo chico activo. 
Máximo 45 años. Atlético, moreno. 
682.462.579 
TRAVESTI FEMENINA. WENDY. 
Bomboncito. 656.464.173 
MASSATGISTA MOLT SENSUAL 
Mataró 667.955.000 
ASIÁTICAS, JOVENCITAS, GUAPAS. 
Nuevas en Mataró. 24h. Salidas do-
micilio. 688.566.964 
LORENA MATARÓ. Rubia sin prác-
tica y cariñosa. 100 pecho, cuerpo 
muy bonito. Llámame 631.004.240 
TRAVESTI MORBOSA. MATARÓ. 
Jackeline 611.347.338
SANDRA 120 PECHO. Francés na-
tural. Garganta profunda. Masajes. 
Besos. Rubia 23. 602.481.847

ESPECIAL Barri
a barri

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

TENS UN NEGOCI A 
L’HAVANA O A PALAU?

ANUNCIA’T A L’ESPECIAL BARRI A BARRI DEL 23/09/2016

núm. 1737 del 16 al 22 de setembre de 2016

 EL TOT NOU 1737.indd   9 14/9/16   18:54



Nous aires pel Músiques Tranquil·les 
El cicle de la Casa de la Música passa a ser una temporada d'un any, amb un concert al 
mes i una comunitat pròpia com a subjecte de decisió

Música: Cugat Comas

  El Músiques Tranquil·les ha es-
tat, durant una dècada, un cicle 
temporal de música organitzat per 
la Casa de la Música de Mataró, 
que ha portat a artistes de renom, 
grups locals o noms incipients 
amb l'únic denominador comú 
de la música una mica relaxada, 
poc altisonant, tranquil·la com el 
seu propi nom indicava. Aquest 
concepte ha passat, però, a millor 
vida, ja que amb el nou curs també 
s'estrena un nou concepte que gira 
el Músiques Tranquil·les com un 
mitjó, l'arranca d'unes dates per 
repartir-lo per tot l'any i esdevenir 
una cita d'un dijous al mes i no 
només amb un grup o artista sinó 
amb tota una comunitat. 

El nou Músiques Tranquil·les 
arrancarà un dijous d'octubre 
amb un concert que servirà, a 
més, per constituir i començar 
a activar la comunitat Músiques 
Tranquil·les, que decidirà què ha 
de ser aquest projecte. Amb veu 
i vot. El projecte neix amb aquest 

ànim col·laboratiu a l'ADN i és per 
això que ja ha obert inscripcions 
per sumar-se al grup, així com ha 
preparat un manifest que faci les 

funcions fundacionals d'aquesta 
nova etapa.

Els concerts com a experiència
El Músiques Tranquil·les serà 
un concert al mes, en dijous, 
al Casal l'Aliança i vol canviar 
també el concepte de la cita en 
si. Mantindrà les cadires –i el ti-
pus de música, no reneguen pas 
d'aquesta tranquil·litat– però els 
seus responsables es proposen, 
asseguren, transformar el concert 
en una "experiència extramusi-
cal". D'aquesta manera hi haurà 
taules i oferta gastronòmica, les 
portes s'obriran una hora abans 

per permetre de xerrar, prendre 
una copa o picar. Un format cò-
mode i propici per les 200 persones 
d'aforament d'aquest espai cèn-
tric, ideal pels concerts de format 
mitjà com ja altres festivals han 
demostrat anteriorment.

En el manifest del nou Músiques 
Tranquil·les s'assegura que "volem 
trencar amb la idea de programa-
ció tradicional, crear un moviment 
orgànic, una temporada de con-
certs organitzats des de i per a la 
comunitat". Aquí doncs la gent que 
va als concerts, que en forma part 
d'aquesta organització passarà a 
ser el pas de paller. 

Serà la comunitat la que pren-
drà les decisions sobre el futur, 
la programació o els detalls del 
Músiques Tranquil·les. Amb eines 
telemàtiques com una web pròpia 
o també dies presencials, ja que 
cada concert es convertirà en "una 
reunió social entorn de la música 
on a més de descobrir propostes 
musicals serà un espai de trobada 
de persones de diferents perfi ls i 
interessos".

12

La idea és que hi hagi un 
concert al mes, els dijous 
al Casal l'Aliança

Anna Roig, una de les artistes que van actuar l'any passat al Músiques Tranquil·les Anna Aluart 
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Cop d'autoritat amb una altra Tripleta Màgica
Els Capgrossos fan el seu màxim d'enguany afegint-hi el pilar de set, només carregat

Castells: Cugat Comas

  La Diada Nacional va ser propícia pels Capgrossos 
de Mataró, que per tercer any eren convocats al 
Born, a la 'Diada de 1714' de la Jove de Barcelona. 
Els blaus van mostrar la seva cara més ambiciosa 
anotant-se la tercera Tripleta Màgica d'aquest any 
i afegint-hi la cirereta del pilar de set, el primer de 
l'any, que va amargar-se després de l'aleta i que 
queda com a sols carregat.

Els Capgrossos volen un setembre d'embranzida 
i a fe que, superats els dos primers caps de setmana, 
comencen a agafar la directa. Si a Sabadell ja van 
fer seu el 3 de 9, al Born van plantejar-se una passa 
més i van mimetitzar la seqüència que ja s'havien 
anotat a l'Aniversari i per Les Santes amb la Tripleta 
Màgica. El 5 de 8 va ser el sac d'entrada i va permetre 
portar a plaça una alineació rebaixada de pes pels 
pisos de dalt, ja que els mataronins treballen sense 
complexos el 5 de 9 amb folre al seu local d'assaig. 
El cinc va pujar apamat, amb una execució contun-
dent però amb tot a dalt es va desllorigar una mica, 
provocant un descens no del tot plàcid sobretot entre 
el tres i la torre, que hi va quedar massa adossada.

Just després els de blau van fer el que probable-
ment és un dels millors 3 de 9 que se'ls recorda. Va 
pujar amb unes mides exemplars i per contra del 
que acostuma, en cap moment va perdre referèn-
cies entre rengles.

4 de 9 suat de valent
Ben diferent va ser el 4 de 9, ben lligat de pinya grà-
cies a la generosa ajuda a les pinyes de la Jove de 
Barcelona i Castellers de Vilafranca, però directament 
perillós, sobretot a la baixada. El castell va semblar 
pujar prou apamat en els primers compassos però 
just després de l'entrada de dosos, quan tot el pes 
dóna coherència al castell, va començar a remenar 
les mides de les rengles. L'aleta encara va ser orto-
doxa però en el descens la lluita entre folre i terços 
desfi gurava per complet el castell, requerint una 
baixada plena de sang freda i perícia. Es va poder 
descarregar, però, que era el que comptava.

Embravits, els Capgrossos van voler arrodonir la 
seva millor diada amb un pilar de 7 que va pujar amb 
un punt d'incomoditat manifesta que el va fer tren-
car just després de l'aleta, quan estava al cinquanta 
per cent. Deures pendents, doncs.

Capgrossos 

L'intens setembre casteller porta aquest diumen-
ge els Capgrossos a Esplugues de Llobregat, una 
Festa Major a la que ja fa anys que assisteixen 
sens falta. Serà el penúltim cap de setmana 
abans de la gran cita del Concurs de Castells, 
que ja concentra l'atenció de totes les colles 
participants. Els Capgrossos estan preparant 
la cita en cada assaig al seu local i en convoca-
ran tres d'especials –dies 23, 29 i 30– pensats 
perquè tots els maresmencs que vulguin ser a 
Tarragona el 2 d'octubre s'apuntin, ajudin a la 
pinya i rebin una samarreta commemorativa. 

Esplugues i molt assaig
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ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:
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: De lunes a viernes: 7:30 a 13:30h y 15:00 a 20:00h7:30 a 13:30h y 15:00 a 20:00h
Sábado: Sábado: 8:00h a 13:30h y de 16:00 a 20:00h8:00h a 13:30h y de 16:00 a 20:00h

ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:
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.MATARÓ, Pol. Ind.
Pla d’en Boet Pla d’en Boet 

T 93 161 50 15T 93 161 50 15

HORARIO COMERCIAL:HORARIO COMERCIAL:HORARIO COMERCIAL:
De lunes a viernes:De lunes a viernes:De lunes a viernes: 7:30 a 13:30h y 14:30 a 20:00h  7:30 a 13:30h y 14:30 a 20:00h 
Sábado: Sábado: Sábado: 8:00h a 13:30h8:00h a 13:30h

www. gress.es

Sábado: Sábado: 8:00h a 13:30h y de 16:00 a 20:00h8:00h a 13:30h y de 16:00 a 20:00h

DESCUENTOS EXCEPCIONALES, SÓLO DEL
15 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 1 DE OCTUBRE DE 2016
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El cartell de la festa Cedida 

La Fundació El Maresme projectarà tres pel·lícules en el 
marc del 50è aniversari de l’entitat

Un nou cicle de cinema al 
voltant de la discapacitat

 Els veïns del Carrer Llauder fa tres 
anys que organitzen la seva pròpia 
festa veïnal. L’organització de l’es-
morzar pel pas de les Matinades de 
Les Santes va fer pensar als veïns, 
ara fa tres anys, que era bo recu-
perar el sopar popular que s’havia 
perdut feia tant de temps. En cada 
edició posterior hi ha hagut més 
activitats i per a aquest 2016, la 
festa del Carrer Llauder serà aquest 
dissabte, dia 17.

Els veïns tallaran el carrer a par-
tir de les quatre de la tarda per 
engalanar-lo amb els seus millors 
vestits. No serà, però, fi ns a partir 
de les sis quan hi haurà jocs per 
a la canalla, una xocolatada, es-
pectacles infantils i fi ns i tot un 
piscolabis, on tothom qui vulgui 
menjar haurà de portar-hi algu-
na cosa. Tot plegat, obert a tota la 
ciutat. El sopar veïnal comptarà 
amb la col·laboració essencial de 
cada una de les cases del carrer 
que trauran les seves taules i ca-
dires com feien tants anys enrere. 
La festa acabarà amb ball i sessió 
de cinema.  |  Marta Gómez

Diferents activitats i un 
sopar, aquest dissabte

El carrer Llauder vol 
potenciar la seva 
festa veïnal

50

El cicle s'emmarca dins 
la celebració dels 50 
anys de la Fundació

Cartell del cicle Cinema a la Fresca  Arxiu 

“Requisitos para ser una persona 
normal” va encetar el cicle de ci-
nema que, a més a més, comptarà 
amb la presència d’en Jordi Llodrà, 
usuari del Servei Ocupacional d’In-
serció de la Fundació i actor de 
la pel·lícula. Aquesta comèdia 
espanyola escrita i dirigida per 

Leticia Dolera do-
narà pas a “Elling” 
que es projectarà 
en la segona ses-
sió, del dia 16.  

“Elling” és una 
producció noru-
ega dirigida per 
Petter Naess. El 

fi lm que tancarà el cicle de cine-
ma a la fresca serà “María y yo”, 
un documental espanyol dirigit 
per Félix Fernández de Castro i 
basat en la història del llibre de 
Miquel Gallardo en el que s’explica 
la convivència amb una persona 
discapacitada. Totes les sessions 
seran gratuïtes i es projectaran a 
partir de dos quarts de deu de la 
nit. |  Marta Gómez

  Els dies 9, 16 i 23 d’aquest mes, la 
ciutat de Mataró torna a tenir una 
cita amb la Fundació El Maresme. 
I és que des de l’entitat s’ha or-
ganitzat un cicle de cinema que 
refl exiona entorn de la discapaci-
tat. Les sessions programades els 
tres pròxims divendres del mes 
de setembre s’em-
marquen dins dels 
actes de celebra-
ció del 50è aniver-
sari de l’entitat i 
es realitzaran a la 
fresca a la Plaça de 
la Muralla. El trac-
tament i la visua-
lització de la discapacitat són l’eix 
comú dels tres fi lms que aniran 
també acompanyats d’un espai de 
col·loqui conduït per a professio-
nals i usuaris de l’entitat.  Des de la 
Fundació segueixen reivindicant 
la seva tasca per a la integració 
de la discapacitat en la societat 
i és per aquest motiu que creuen 
que també s’ha d’introduir dins 
d’aspectes culturals i d’oci.
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Per gaudir d'aquest espectacle 
els maresmencs tindran una sola 
oportunitat, ja que sols farà para-
da, aquest any, a Vilassar de Mar 
del 15 al 25 de setembre.

Legacy vol ser llegat i és que la 

 Parlar del Circ Raluy és fer-ho, a 
casa nostra, del circ més especial 
i històric. Un cognom amb cinc 
generacions d'artistes que segueix 
la seva particular llegenda amb El 
Raluy Legacy. 

El cèlebre circ ofereix el seu nou espectacle del 15 al 25 
de setembre al costat del camp de futbol

El Circ Raluy Legacy, 
oportunitat única a Vilassar

història del Raluy és la base sobre 
la qual s'articula un espectacle que 
vol adaptar-se, ser més dinàmic i 
actual, amb la mateixa màgia que 
sempre. Entrar en una carpa mítica 
com la seva permet als espectadors 
gaudir d'una experiència inoblida-
ble i sorprenent amb tots els ele-
ments del circ de tota la vida però 
afegint-hi elements innovadors i 
espectaculars per tal que tothom 
en pugui gaudir al màxim.

Ple de sorpreses
Circ Raluy Legacy està ple de sor-
preses. L'espectacle es desenvolu-
pa dins d'una carpa de més de 100 
anys d'antiguitat, completament 
restaurada i especialment deco-
rada per a l'ocasió.  Als  números, 
disciplines i grans artistes  del plan-
ter propi del Raluy s'hi afegeixen 
ara noves cares i disciplines, des 
de les acrobàcies als malabars de 
foc, propiciant un espectacle total 
i únic, que converteixen el Legacy 
en un dels millors espectacles cir-
censes del moment a Europa. 

Ciutat
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Campanar de Santa Maria Arxiu 

La mostra d’art, fins al 6 de novembre a l'Ateneu, vol 
estimular el talent jove a la ciutat

La Col·lectiva Sant Lluc arriba 
a la 70a edició

 Com ja es pot considerar tradi-
ció, l’orgue i el campanar de Santa 
Maria se sumen aquest any a les 
Jornades Europees del Patrimoni, 
oferint visites guiades a dos dels 
espais més especials de la Basílica 
de Santa Maria. La jornada de vi-
sites l’organitza la parròquia de 
Santa Maria, el grup de campaners, 
el grup d’organistes i el Museu 
Arxiu. Tot aquell que vulgui, podrà 
pujar al campanar on rebran ex-
plicacions de la història i el funci-
onament de les campanes per part 
del grup que repica cada dissabte 
al migdia, així com en altres oca-
sions del calendari. L'activitat es 
completa amb la visita a l'orgue 
monumental, l’instrument histò-
ric més gran de Catalunya. L’equip 
del Museu Arxiu s’encarregarà de 
les explicacions sobre el rei dels 
instruments i Roger Estrany, de les 
demostracions musicals a l’orgue.

La visita completa dura una hora 
i hi haurà tres torns al matí  i tres a 
la tarda. La visita és gratuïta però 
cal inscriure’s prèviament a l’Ofi -
cina de Turisme de Mataró.  |  Red

Santa Maria s’adhereix a 
les Jornades del Patrimoni

Dissabte de visites 
guiades a l’Orgue i el 
Campanar

82

La Col·lectiva d'aquest 
any exposa fins a 82 
obres a l'Ateneu

L'Ateneu, en una de les darreres col·lectives de Sant Lluc  Arxiu 

Si una novetat presenta però la 
col·lectiva d’aquest any és que 
des de l’Associació Sant Lluc per 
l’Art, organitzadors de la mostra, 
s’ha decidit apostar, estimular i 
promocionar l’obra d’artistes jo-
ves. En l’edició de l’any passat ja 
es va incentivar i des de l’organit-

zació es va valo-
rar positivament 
seguir endavant 
amb la proposta 
de treballar amb 
dos centres edu-
catius de la ciu-
tat que promoci-
onin el Batxillerat 

Artístic, com són l’Escola Pia 
Santa Anna i l’IES Alexandre 
Satorras. D’aquesta manera en 
aquesta propera Col·lectiva, en-
mig de les obres, també s’hi po-
dran trobar deu obres d’aquests 
joves artistes. “És una manera 
de conservar i fomentar el relleu 
jove d’aquest món artístic”, asse-
gura Miquel Àngel Faidella, cap 
de premsa de l’Associació Sant 
Lluc per l’Art. |  Redacció

 Fa 70 anys, el 1946, un grup d’ar-
tistes encapçalats pels germans 
Jaume i Jordi Arenas, Jordi Puiggalí, 
Manuel Cuyàs, Marià Ribas i Marc 
Zaragoza, entre altres, van impul-
sar per primera vegada la mostra 
col·lectiva d’arts plàstiques. Aquell 
esperit artístic per impulsar l’art 
a la ciutat en ple-
na postguerra s’ha 
intentat preservar 
fi ns avui, aquest 
2016, pràctica-
ment ininterrom-
pudament, amb la 
gran Col·lectiva 
Sant Lluc. Aquests 
70 anys es representaran i s’home-
natjaran en una exposició durant 
el mes de desembre a l’Ateneu de 
la Fundació Iluro amb una mostra 
artística dels creadors i fundadors 
d’aquesta iniciativa.

La Col·lectiva d’enguany no va-
ria massa respecte dels últims 
anys. Compta amb 82 obres pic-
tòriques i diferents obres escul-
tòriques. Cada una d’un artista 
diferent de Mataró o la comarca. 
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Horòscop per DHANNA ASTRÒLOGA
Diplomada per l’Associació d’Astrologia

de Catalunya.

www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)

Somniar no està malament si saps 

aterrar. Si en la teva relació les coses 

no van bé, és bon moment pel diàleg 

sincer. Necessitat d'alliberar-te de 

persones del teu passat.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Sembla que entre la feina o les obli-

gacions quotidianes, els assumptes 

burocràtics i algunes qüestions entre 

germans o del veïnat, no et deixen 

somniar com a tu t'agrada.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Aviat renovaràs energies i es mouran 

coses. No deixis que els pensaments 

negatius t'envaeixin. Escriu el que 

sents i et serà més fàcil discernir el 

que és real i el que no.

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

Estàs aprenent molt en aquest perí-

ode actual. Cerques sortides però no 

acabes de saber cap on tirar. Potser 

no és el moment de moure fitxa. La 

paciència serà el teu aliat.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Potser vius en un temps d'espera. 

Tot arriba i mentrestant pots aprofi-

tar per formar-te o aprendre alguna 

disciplina que t'ajudi a la relaxació. 

Cultiva els teus talents.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Sents una certa pressió per expressar 

el que sents a una persona. No saps 

com fer-ho i et fa por ser rebutjat. El 

no ja el tens, si cerques el sí hauràs 

de provar-ho.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

En l'àmbit sentimental pots experi-

mentar certa confusió. Potser has 

trencat una relació i no saps com 

gestionar la tristor i l'enuig. Has de 

fer el teu procés de dol.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Una persona en la distància et fa vi-

brar. Vols apropar-t'hi però no està 

fàcil. La transformació interna que 

vas començar fa uns sis o set anys, 

segueix el seu procés.

Bessons (21/5 al 21/6)

Vols seguir fent el mateix de sempre 

però els altres posen traves. Potser 

has de canviar alguns patrons de 

relació en general, escoltar més i 

apropar-te a altres realitats.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Baixa el nivell d'exigència i les re-

lacions milloraran. No som tots tan 

perfectes. Ajuts econòmics des de 

l'àmbit familiar o bé possibilitat de 

generar diners des de casa.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Tindràs el suport de persones ami-

gues. Estàs arribant al final d'una 

etapa laboral en la qual has après 

molt. Possible ascens o millora de 

les condicions laborals.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Dies de gran sensibilitat i connexió 

amb el més subtil. No deixis que idees 

poc clares portin el timó de la teva 

vida. Millor si fas un just equilibri de 

raó i intuïció.

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

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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Una imatge d'arxiu de l'Ajuntament d'Argentona. 

Anna Aluart 

Es podrà votar electrònicament o pel sistema tradicional, dipositant una butlleta a 
l'urna que s'instal·larà a l'Ajuntament 

La consulta del pressupost participatiu 
d'Argentona es farà del 3 al 9 d'octubre

  L’Ajuntament d’Argentona or-
ganitzarà del 3 al 9 d’octubre la 
consulta ciutadana per votar els 
projectes fi nalistes dels pressu-
postos participatius.

 Les propostes que rebin més 
punts en aquesta votació s’inclou-
ran en el proper pressupost mu-
nicipal, fi ns a assolir la xifra total 
de 500 mil euros.

Els grups de treball formats per 
veïns i veïnes va escollir el mes de 
juliol les propostes fi nalistes que es 
sotmeten a la consulta, entre totes 
les que va fer arribar la ciutadana 
en la primera part del procés de 
participació. Hi ha fi ns a 10 pro-
jectes de diversos àmbits de gestió 
del municipi.

Cada ciutadà amb dret a vot 

podrà escollir fi ns a un màxim de 
tres propostes, a les quals atorga-
rà 3, 2 i 1 punts per ordre de pri-
oritat – 3 puntuació màxima i 1 
puntuació mínima - . Els projectes 
que obtinguin major puntuació en 
aquesta consulta s’inclouran en el 
proper pressupost municipal per 
a executar-los durant l’any 2017. 
| Red-A.C.

Adreça web del banner invertit:

www.vintagekilo.com/Vintage/...jsp

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

INTERESES

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

GUANYA
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

PARAULA INVERTIDA: 35€* 
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.

BANNER INVERTIT: 35€* 
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.

GUANYADOR DEL CONCURS PARAULA i BANNER INVERTIT:
JUANI JIMÉNEZ RUIZ

concursos
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T. 93 193 45 35
S E R V I C I O S  I N M O B I L I A R I O S

registre d’agents immobiliaris
de Catalunya                 aicat 5424

EN EXCLUSIVA PARA NUESTROS CLIENTES - PISO MUY BIEN DISTRIBUIDO

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

T

25 ANYS
13.000 IMMOBLES GESTIONATS

OPORTUNITATS
Pl. Cuba, 48, Mataró 
Tel. 937 571 282 
info@sucasa.es

www.sucasa.es

4129

www.sucasa.es

4129

T296.000€

LOCAL INDUSTRIAL
Ref. 12565 CENTRO. PL. CUBA: 365m2+ despachos. Zona 
activa y de mucho paso. Fuerza/muelle carga, acceso camio-
nes / aparc. clientes, Altura 4 mts. Vestuarios.2 baños. Acumu-
lador tarifa nocturna. Ofrecemos la mejor fi nanciación.

189.000€

CON PATIO A NIVEL
Ref. 12515 PARC CENTRAL: De las mejores zonas de la ciu-
dad. Vivienda 80m2 con terraza 20m2 + parking y trastero. 
Bonita edifi cación con zona comunitaria y piscina. Salón come-
dor 25m2. Cocina equipada mob. cerezo. 2 dorm. dobles. Baño. 
Suelos parquet. Calefacción.

T

EXCELENTE OPORTUNIDAD

255.000€

Ref. 12478 PARC CENTRAL: Atención!! Probablemente 
la mejor ocasión del momento. 8ª piso perfectamente orien-
tado frente Parc Central. Disfruta vistas sencillamente únicas. 
Exterior 100 m2. Bien orientado y mejor distribuÍdo. 4 dorm. 
Amplio salón. Balcón/terraza. Cocina prácticamente nueva. 
Suelos Parquet. Parking incluido!       
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Una imatge de la campanya de promoció. Una activitat lúdica Cedida 

 El Ple fa un pas més per ampliar 
el 'porta a porta' a tot el municipi 
i en les properes setmanes s'inici-
arà al Barri del Cros. El nou siste-
ma de recollida es va consensuar 
el mes de març passat, després 
que els responsables municipals 
i els veïns del barri debatessin tres 
models diferents en un seguit de 
trobades informatives.

Els habitants del Cros es van 
decantar per la fórmula de 'con-
tenidor amb limitació horària'. A 
grans trets, aquesta opció planteja 

 Fins al 30 de setembre totes 
aquelles entitats legalment cons-
tituïdes i incloses al Registre d'As-
sociacions de la Generalitat de 
Catalunya que organitzin activitats 
que reportin un benefi ci per a la 
població d'Argentona, poden sol-
licitar subvenció per a les activitats 
realitzades durant l'exercici 2016. 
Poden fer-ho aquelles associaci-
ons i agrupacions dels àmbits de 
benestar social, solidaritat/coo-
peració, esports, cultura i medi 
ambient.  | A.C

El ple de setembre aprova l'ampliació del contracte de 
l'empresa de neteja perquè incorpori el barri

Les activitats han de repor-
tar un benefici pel poble

distribuir un contenidor per a cada 
comunitat de veïns amb una ca-
pacitat d'entre 240 i 360 litres. El 
servei de recollida el deixarà da-
vant del portal al vespre i el retirarà 
quan s'hi hagi buidat la brossa. A 
banda, durant el setembre també 
es distribuiran 300 contenidors 
perquè cada habitatge hi diposi-
ti la fracció orgànica de la brossa, 
així com les bosses de rebuig. La 
resta de fraccions es podran deixar 
als contenidors utilitzant bosses 
normals. A.C

Compte enrere per a l'inici
del 'porta a porta' al Cros

Les entitats poden 
demanar subvencions 
fins al dia 30

Cedida 

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

comajuan@comajuan.com

www.comajuan.com
Especialistes immobiliaris

REF. 5585. MATARÓ:  Magnífi c àtic 
de 200m2 en venda. Tot exterior i en 
una sola planta. Amb sortida a terras-
sa de 100m2 amb pèrgoles. Terra de 
parquet, tot en perfecte estat i pintat. 
Edifi ci amb ascensor.

Ref. 5498.VILASSAR DE DALT: Nau 
adossada d'obra nova en lloguer, de 
877m2. Accés per a tràilers amb pati 
privat davanter. Alçada de 8 metres.

REF. 5545. MATARÓ: Magnífi ca nau 
industrial en venda o lloguer 1400m2 
en 2 plantes. Molta llum natural, fent 
cantonada. Molt bona imatge i bones 
comunicacions amb autopista. Instal· 
d'alta i ofi cines condicionades.
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Ref: 2386 Peramàs: Piso con ascensor 
para actualizar a su gusto. 3hab, salón 
comedor con  balcón tipo terracita, coci-
na ofi cce indep con galería. Junto a zona 
verde. No dude en visitarlo. 88.000€

OPORTUNIDAD ZONA Y PRECIO

Ref 2405: Cerdañola: Planta baja refor-
mada, 70m2, 1 habitación doble, 1 baño 
completo, cocina americana, amplio salón 
comedor, patio. Sólo 1 vecino. 116.000€

CON ENTRADA INDEPENDIENTE ÁTICO CON TERRAZA EN LA HAVANA

Ref 2396: Centro-Havana: Espectacular pi-
so con terraza 40m2, gran salón com.con 
balcón, vistas, exterior y sol. Comunidad 
reducida, a 10min. playa.   166.000€

OPORTUNIDAD ZONA Y PRECIO

EXCLUSIVA

Ref. 2397: Via Europa: Piso de reciente 
construcción, parking y zona comuni-
taria. 2 hab., 2 baños (1 suitte), cocina 
indep., salón comedor con balcón, sue-
los parket. Exterior y soleado. 174.000€

JUNTO PARQUE CENTRAL

Ref. 2401: Centro: Encantador piso con 
ascensor, 2 hab., armarios empotr.,  co-
cina indep., balcón, parket, calefacción, 
aire acond., amueblado y trastero. Zona 
comunitaria con piscina. 176.000€

Ref. 2402: Cirera: Con ascensor, reforma-
do incluido instalac., acabados de 1ª. 3 
hab. dobles + vestidor, salón comedor 
30m2 con balcón/terracita No dudes 
en visitarlo te enamorará.   185.000€

JUNTO PLAZA ANTONIO MACHADO

JUNTO A LA ESTACIÓN

Ref. 2404: Centro: Piso 100m2 con ascen-
sor, 4 hab. (2 dobles), 1 baño, cocina in-
dep. con galería, amplio salón comedor 
con balcón / terracita. Junto a la playa 
y la Plaza Santa Anna.187.000€

Ref 2406: Molinos: Piso de 105m2, exte-
rior y soleado.  4 hab. (2 dbles), 2 baños 
(1 suitte), cocina indep. y galería, salón 
comedor  balcón, ascensor. Zona tran-
quila y con todos los servicios. 196.000€

EN AVENIDA PRINCIPAL PISO CON TERRAZA A NIVEL

Ref. 2390: Eixample: Piso con ascensor 
y terraza a nivel comedor de 70m2. 3 
hab. dobles, amplia cocina offi ce, 1 
baño completo. Vistas. Completamente 
exterior y soleado. 199.000€

JUNTO PLAZA ITALIA

FINANCIACIÓN HIPOTECARIA A SU MEDIDA

PLANTA BAJA CON JARDÍN

Ref. 2399: Vista Alegre: Planta baja con 
entrada indep., reformada, 2 hab. (po-
sibil. 3), salón comedor 30m2 y cocina 
americana. Vivienda alegre y juvenil, sin 
comunidad y garaje incluido. 206.000€

EDIFICIO RECIENTE CONSTRUCCIÓN

Ref. 2391: Centro: Piso defi nitivo de ima-
gen impecable: 90m2., distribuidos  en 
3 hab, dos baños, cocina ofi cce indep, 
salón comedor con balcón, parket, cale-
facción. No dude en visitarlo!!  224.000€

VIA EUROPA CON TERRAZA

Ref. 2407: Junto Pza. Italia: Piso con par-
king y terraza, 3 hab., cocina offi ce con 
galería, salón comedor, balcón, 2 baños 
(1 suitte), suelos gres, calefacción. Terraza 
de 20m2. No dude en verlo!  236.000€

IMMO NOVA

IMMO NOVA

IMMO NOVA

Camí del Mig, 20, Mataró 
T 93 536 33 74 
info@immo-nova.es

TENEMOS LAS LLAVES DE TU HOGAR: www.immo-nova.es
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Una imatge d'arxiu de la Fira Modernista de Canet de Mar. La festa a Dosrius Cedida  Cedida 

 Canet de Mar fa un salt al passat 
aquest cap de setmana per tras-
lladar-se a l’època modernista. 
Com cada any per aquestes dates, 
el municipi s’omple d’història i 
enguany se centra en la gastro-
nomia, aprofi tant que Catalunya 
ha estat declarada Regió Europea 
de la Gastronomia. 

Les parades d’artesania i els ta-
llers d’ofi cis ompliran els carrers 
del centre, així com també ho faran 
durant els tres dies les cercaviles, 
els espectacles itinerants, les ex-
posicions o els jocs d'artesania. 

La gastronomia, però, tindrà 
un rol central en aquesta fi ra, que 
vol recordar el gran paper que la 
cuina catalana va tenir en aque-
lla època, equiparable, fi ns i tot, 

El municipi viatja al passat entre el 16 i el 18 de setembre 
amb actuacions, exposicions, teatre i artesania  

La gastronomia centra la 9a 
Fira Modernista de Canet

 La 'Nit Jove' de la Festa Major 
de Dosrius es va haver de suspen-
dre abans del que estava previst 
per motius de seguretat, ja que 
en plena celebració es van inici-
ar baralles entre el públic i també 
agressions contra el discjòquei que 
havia contractat l'Ajuntament. Els 
fets van passar la nit de dissabte a 
diumenge i, segons explica el con-
sistori en un comunicat, després 
de l'actuació del grup Doctor Prats, 
que es va desenvolupar sense in-
cidents, estava previst allargar la 
festa amb un discjòquei fi ns a les 
cinc de la matinada.

Pels volts de les quatre de la ma-
tinada, però, un grup de joves van 
començar a llançar pedres i am-
polles contra el DJ i, en paral·lel 
"s'iniciaven tot un seguit de ba-
ralles entre membres del públic", 
que van acabar amb diversos ferits, 
un d'ells de gravetat. 

Revisar mesures
L'Ajuntament lamenta els inci-
dents i es compromet a revisar, per 
a futures edicions, les mesures de 
seguretat i organitzatives.

El balanç de l'Ajuntament és de 
diversos ferits, un dels quals de 
gravetat que va haver de ser tras-
lladat a l'Hospital de Mataró. Red.

L'Ajuntament lamenta els 
incidents 

La 'Nit Jove' de 
Dosrius acaba amb 
baralles

al de l’arquitectura o la literatura 
del moment. 

Els restaurants oferiran plats 
típics del modernisme, ara bé, un 
dels moments àlgiDs serà, sens 
dubte, la Nit de Tapes i Varietés 
amb degustació de tapes de l’època 
i la celebració d’un espectacle de 
varietés tal com es feia a principis 
del segle XX amb números de ma-
labarisme, ball i música.

Ambientació modernista
La Fira Modernista, tanmateix, no 
seria possible sense la implicació 
de la gent del poble i els comerços, 
que amb els seus vestits d'època 
i decoracions a les botigues i res-
taurants fan encara més singular 
la fi ra. |Redacció 

El projecte per crear una mà 
3D supera el Verkami

 Els dos estudiants de segon de 
batxillerat de l’Escola Pia Santa 
Anna de Mataró que estan creant 
una pròtesi de mà amb una im-
pressora 3D per al mecànic are-
nyenc Toni de Juan Monzón, que 
va néixer sense mà, ja han acon-
seguit el fi nançament necessari a 
través de la plataforma Verkami. 

A hores d’ara, ja han superat amb 
escreix els 450 euros que els hi feia 
falta per portar a terme aquest pro-
jecte. Els joves estudiants Ariadna 
Campoy i Max Montero, de 17 anys, 
van decidir dedicar el seu treball de 
recerca, que han de tenir enllestit 
al gener, a crear aquesta pròtesi 
amb una impressora 3D.
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Imatges d'arxiu de 'La Nit del Comerç'. El tram de platja afectat Cedida  Cedida 

 Vilassar de Mar s'omple de co-
merç aquest dissabte 17 de setem-
bre amb la 'Nit del Comerç'. Les 
millors ofertes, promocions i pro-
postes gastronòmiques les tindran 
els prop de vuitanta establiments 
dels carrers Sant Joan, Avinguda 
Montevideo, Miquel Borotau, 
Narcís Monturiol, places Jeroni 
Gelpí i Plaça Àngel Guimerà. 

Aquests seran els centres neu-
ràlgics d'una jornada que a més 
a més inclourà també un gran 
nombre d'activitats per a tots els 
públics i gustos. 

Pels més petits de la casa hi ha 
preparades tres hores d'actuaci-
ons i tallers per a tots els gustos. 

La jornada comercial es completarà amb activitats, 
tallers i actuacions musicals fins a la mitjanit  

Vilassar de Mar celebra 
la Nit del Comerç 

  La directora de Costes de l'Estat 
va anunciar a l'alcaldessa d'Arenys 
de Mar, Annabel Moreno, que l'or-
ganisme tornarà a avaluar l'es-
tat del tram que uneix per platja 
Arenys de Mar i Caldetes. 

Fa temps que hi ha un projecte 
del Ministeri que situa el pas per 
darrere les roques, sobretot a par-
tir de la zona de les roques d’en 
Lluch què és on ja no hi ha platja. 

L’Ajuntament ja va tenir una 
reunió el passat mes de juny amb 
ADIF amb Costes de la Generalitat, 
però tot i això estaven pendents 
de parlar amb Costes de l’Estat. 
Annabel Moreno ha assenyalat 
que cal buscar la manera de pas-
sar la penya sobretot pel perill que 
representa en aquests moments 
que els vianants hagin de passar 
per la via del tren. 

Val a dir que a la trobada també 
es va aprofi tar per explicar a Costes 
de l’Estat el Pla Integral de Platges 
i, alhora, se’ls va donar detalls del 
projecte per naturalitzar la platja 
del Cavaió. 

Annabel Moreno ha explicat 
que aquest és un objectiu a llarg 
termini, però que la idea és acon-
seguir un espai natural protegit 
a la zona de la platja on hi ha el 
Portinyol. Red.

També es va presentar el 
Pla Integral de Platges 

Nova avaluació del  
tram de platja entre 
Arenys i Caldetes

Però també hi haurà una cerca-
vila a les nou del vespre amb els 
Mansuets de Foc amb l'ase inno-
cencí i 'Sons', una activitat que 
haurà vingut precedida per l'ac-
tuació dels Ssstrèpits i que també 
servirà per anar escalfant motors 
per a la nit de música que hi ha 
programada.  I és que des de les 
vuit del vespre i fi ns a mitjanit hi 
haurà música en viu amb concerts 
de grups i sessions de Djs. 

La Nit del Comerç és una iniciati-
va organitzada per Vilassar Comerç 
amb el suport de l'Ajuntament 
de Vilassar de Mar, la Diputació 
de Barcelona i la Generalitat de 
Catalunya. |Redacció 

Convocat el 3r concurs de 
pintura i escultura de Llavaneres

 El Museu de Llavaneres con-
voca el 3r Concurs de Pintura i 
Escultura, coincidint amb la Festa 
Major de Sant Andreu. La convo-
catòria és oberta a tothom, a partir 
de 15 anys. Les obres s'han de lliu-
rar entre el 2 i el 18 de novembre 
a la seu del Museu. 

El veredicte es farà públic el 
25 de novembre, a les 19 hores, a 
Can Caralt. Les obres guanyadores 

d'aquesta tercera edició, junta-
ment amb una selecció dels tre-
balls presentats al concurs, es 
podran veure al Museu del 25 de 
novembre al 8 de gener. El primer 
premi està dotat amb mil euros i 
una exposició individual per al 
2018.
Un jurat independent farà una se-
lecció d'obres, que s'exposaran a 
Can Caralt fi ns al 8 de gener. Red.
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SI VOL VENDRE O COMPRAR... TRUQUI'NS! T. 93 790 96 09
      www.gorrizassociats.com ·

Ref. P1943 - Pl. baixa refor. 2006, 2 
habit. (1 doble), 1 bany, saló  18m2, safa-
reig cobert 3m2, cuina 5m2, gas natural, 
a.a. (fred/calent), marbre i parquet, alu-
mini, moblat, electrod. Molt lluminosa! 
61.000€ 

info@gorrizassociats.com

T. 93 790 96 09

OFICINES:
• Mataró: C/Deu de Gener, 2. 1r. 1a
• Barcelona: Traves. de les Corts, 122, local
• Arenys de Mar: Horta Matanzas 6, local 5

MATARÓ - ROCAFONDA

MATARÓ - CERDANYOLA NORD
Ref. P1958 - Bonic pis 90m2, refor-
mat, 3 habit. (2 dobl), 2 banys (1 amb 
hidromassatge i altre dutxa) saló-menj. 
30m2, cuina offi ce, safareig, despatx 
moblat, parquet, armari emp., calefacció, 
ascensor i descalcifi cador d’aigua!!
178.000€ Lloguer: 650€/mes

Ref. P1527 -  Pis de 65m2, amb 3 habi-
tacions, bany amb dutxa, saló-menjador 
de 15m2, cuina independent, safareig, 
molt lluminós, fi nca sense ascensor. 
66.000€

MATARÓ - CERDANYOLA

Ref. P1953 - Pis reformat íntegrament 
fa 1 any! 2 habitacions (1 doble), 1 bany 
amb dutxa, safareig, cuina independent, 
balcó al carrer, saló de 20m2, fi nestres 

d’alumini.  81.000€ 

MATARÓ - CERDANYOLA

www.facebook.com/GorrizAssociatsf

Ref. P1964 - Pis de 70m2, 2 habit. (1 do-
ble), saló 18m2, xemeneia i terrassa 25m2, 
traster de 5m2, safareig de 7m2, gas na-
tural, calefacció, pintat, cuina y bany amb 
dutxa a reformar, a prop de tots els serveis 
i transport públic! . 81.000€

MATARÓ - CERDANYOLA

Ref. P1784 - Ideal parelles! Bonic pis al 
costat Plaça de les Tereses amb terrassa, 
2 habitacions, saló-menjador de 30m2, 
cuina semi oberta, parquet, calefacció, 

a.a., 2 armaris empotrats. 149.000€ 

MATARÓ - CENTRE
Ref. P1909 - Pis lluminós, 3 habitacions 
(2 dobles), 1 bany amb dutxa, cuina de 
4m2, safareig cobert, balcó al carrer, gas 
natural, fi nestres d’alumini, pis amb as-

censor.  126.000€ 

MATARÓ - HAVANA

MATARÓ - CENTRE
Ref. P1957 - Bonic dúplex de 75m2, 
3 habitacions (1doble i 1 suite), 2 banys, 
saló-menjador de 16m2, cuina offi ce 
oberta, balcó, terrassa de 12m2 supe-
rior, calefacció, ascensor, parquing per 

a cotxe i moto. 168.000€ 

MATARÓ - VISTA ALEGRE
Ref. P1931 - Pis ubicat en zona molt 
tranquila, lluminós, 4 habit.  (2 do-
bles), 2 banys, saló 30m2, cuina 12m2, 
calefacció, a.a., safareig cobert, balcó 
al carrer, traster superior i ascensor 
directe a parquing.  240.000€ 

EXCLUSIVA
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Pol Peiró exposa els retrats del procés a Premià de Mar.   Daniel Ferrer 

Pol Peiró, 
'retrats del procés'

 Mireia Biel

 Catalunya, el procés independentista i l’intercan-
vi de retrets i teories entre polítics omplen cada dia 
portades, pàgines de diari i informatius de ràdio i 
televisió. Els polítics són el centre d’atenció, el fo-
cus de totes les crítiques i, per a Pol Peiró, també el 
refl ex del que viu el país. 

L’artista, resident a Premià de Mar, ha decidit 
dibuixar les cares del procés, els rostres d’aquells 
que protagonitzen les portades dels diaris. Tot va 
començar el 4 d’agost, quan el president Mas va 
fi rmar el decret de convocatòria de les eleccions del 
27 de setembre. Peiró va assistir a la concentració 
de suport que l’ANC havia convocat a la plaça de 
Sant Jaume “i m’hi vaig plantar amb quatre papers 
i quatre llapis”, recorda. 

“Aleshores vaig veure que el que estava passant 
era un fragment d’un temps d’un país”, explica Peiró, 
que en els retrats de personatges tan il·lustres com 
Muriel Casals, Lluís Rabell, Antonio Baños, Oriol 
Junqueras o el mateix Artur Mas hi vol deixar plas-
mada “la vivència en primera persona, el moment”. 

El procés polític de Catalunya ha estat un motiu 
per tirar endavant aquesta sèrie de retrats, però tot 
ve de més enllà. “Sempre he tingut certa facilitat 
pel dibuix”, argumenta Peiró, que el 2009 va cedir a 
apuntar-se a un taller de pintura i dibuix davant la 
insistència de la seva família, que l’animava a de-
senvolupar aquella habilitat.  

Malgrat que no volia fer res més que llapis i dibuix 
en blanc i negre, Peiró no es desenganxa ara de la 
pintura: “Pinto cada dia i a totes hores”. El batxi-
llerat artístic que va cursar el va portar a conèixer 
l’artista mataroní Josep Maria Codina, que per a ell 
és com “un mestre i un gran suport”, per després fer 
els estudis universitaris a la Facultat de Belles Arts.  

Els retrats, exposats al Museu

“L'exposició es pot veure fins al 6 de novembre 
al Museu de l'Estampació", recorda Peiró

El Museu de l’Estampació de Premià de Mar acull 
des del 10 de setembre i fins al 6 de novembre 
l'exposició ‘D’un Temps d’un País’, els dibuixos del 
panorama polític català de l’últim any que retraten 
els polítics destacats del procés de Catalunya per 
arribar a la independència. A la mostra, Peiró ha 
seleccionat els millors retrats per ensenyar un 
procés del qual ell "està convençut".

APUNTS

Defineix-te: Sóc com un quadre abstracte

Un llibre: 'Rubianes, payaso' de Carles Flavià

Una pel·lícula: No em considero molt cinèfil

Un viatge: Londres

Un artista: Josep Maria Codina

Un repte: No sóc una persona ambiciosa

Perfils
www.totmataro.cat/perfil
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COMPRAMOS TU PISO • SOLUCIONAMOS EMBARGOS

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

80.000�

C.E. en trámite 86.000€

REF. 4437 ZONA CERDAN-
YOLA. Piso con ascen-
sor,  3 hab. 2 dobles, 1 
baño completo con du-
cha, salón con balcón 
exterior, cocina formica y 
galería.  OCASIÓN.

80.000�

C.E. en trámite

80.000�

C.E. en trámite

80.000�

C.E. en trámite

80.000�

C.E. en trámite

REF. 4432 CERDANYOLA. 
Planta baja totalmente re-
formada de diseño moder-
no, con patio de 15m2, 1 
hab. doble, salón de 35m2, 
cocina offi ce, trastero, a.a 
con bomba de calor. Solo 
1 vecino. OPORTUNIDAD.

REF. 2452 VIA EUROPA. 
Piso en exclusiva refor-
mado, pk, 4 hab. 2 dobl, 
2 baños compl., salón 
27m2, cocina lacada 
blanca, calefacción, as-
censor.  OPORTUNIDAD 
ZONA Y PRECIO.

REF. 2416 VIA EUROPA. 
Excelente piso  con pk y 
terraza independiente 
de 90m2, 4 hab. 1 tipo 
suite, 2 baños comple-
tos, cocina offi ce,  gale-
ría, exterior muy lumino-
so, trastero en terraza. 
OPORTUNIDAD.

REF. 2447 EIXAMPLE. 
EXCELENTE OPORTUNI-
DAD. Casa más 2 locales 
de 150 m2 cada uno, un 
total de 5 hab., 2 baños 1 
en suite, 1 aseo, comedor 
de 35m2, terraza y balcón 
exterior, cocina offi ce, 
trastero.

80.000�

REF. 2450 - MATARÓ - EIXAMPLE
C.E. en trámite

80.000�

REF. 4438 ROCABLAN-
CA. Casa con patio y 
terraza de 30m2 para 
reformar, 3 habitaciones 
2 dobles, 2 baños com-
pletos, cocina formica, 
galería, trastero en pa-
tio. OPORTUNIDAD.

C.E. en trámite 159.000€

80.000�

C.E. en trámite

REF. 2446 Z. PERAMÀS. 
Piso alto con ascensor y 
vistas increíbles al mar y 
ciudad, 3 hab. 2 dobles, 
baño con ducha, cocina y 
galería anexa, bien con-
servado. 

112.000€

117.000€

230.000€

269.000€

80.000�

C.E. en trámite 128.000€

REF. 6199 MOLINOS. Piso 
reformado con ascensor,  
con 3 habitaciones, un 
baño completo con ducha, 
cocina lacada con galería, 
balcón exterior. OPORTU-
NIDAD.

PISO EN EXCLUSIVA PARA NUESTROS CLIEN-
TES, REFORMADO. Con pk incluido, 4 ha-
bitaciones (2 dobles), 2 baños completos 
(ducha y bañera), salón de 27m2, cocina 
lacada blanca, calefacción, ascensor .

199.000€

T. 937 965 148

OPORTUNIDAD ZONA Y PRECIO

315.000€
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Serietat i efi càcia 
al millor preu

T. 93 757 83 83

MATARÓ C/ St. Josep, 66
(cant. el Torrent, 57)

www.fi nquescastella.com
info@fi nquescastella.com

Inmejorable zona casa de 240m², 3 habitacions, 2 banys, 2 de cortesia, cuina 
offi ce, galeria, AA / CC, tancaments d’alumini, ascensor, traster, pàrquing per 
a 3 cotxes, semi moblada i terrassa de 15m² !!!                                   T2.50151

MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:  www.fi nquescastella .comwww.fi nquescastella .com

Ving�i a les nost�es ofi cines i li farem una selecció personalitzada

Casa de poble a rehabilitar a prop de la Plaça Santa Anna de 140m2.,  planta 
baixa diàfana que actualment és un local i pis amb inquili fi ns al 2018, pos-
sibilitat d’edifi car dues plantes més, ideal inversors!! !                         T2.50202

Mataró. Cent�e 155.000€

Excel·lent pis en exclusiva, tot reformat amb molt bona ubicació 90m², 4 
habit., 1 bany complet, cuina offi ce 10m², saló menjador amb llar de foc, 
2 balcons, aa / cc, tancaments alumini, terrassa comunitària amb traster, 
pàrquing opcional, molt lluminós tot exterior !!!                                   T1.50753

MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:

Excel.lent àtic impecable en exclusiva, 90M2, 3 habit (1 suitte amb vestidor), 
2 banys (1 amb hidromassatge), cuina independent, saló menjador ampli i 
lluminós, balcó tipus terrassa. Climatizador. Ascensor!!                    T1.150722

Mataró. Cent�e 290.200€

Mataró. Cent�e 177.000€ Mataró. Cent�e

Àtic dúplex amb molt d’encant de 80m2., 3 habitacions amb armaris encas-
tats, 1 bany complet + 1 de servei, saló menjador amb cuina integrada, balcó, 
aa/cc, tancaments d’alumini, ascensor, 2 terrasses 15m2 i 5m2!!        T1.50938

220.000€

Mataró. Cent�e 370.000€

Gestió de llog�ers • Agents d’asseg�rances • Administ�ador de comunitats

Pis de 110m2, 3 hab., 2 banys complets, cuina offi ce totalment equi-
pada, galeria, balcó, aa/cc, saló-menjador amb llar de foc, ¡¡Total-
ment reformat!!!                                                                          T1.50370

Mataró. Molins 122.260€

2P CASTELLÀ.indd   2 13/9/16   12:41



T1.50708 - Mataró. Centre. Excel.lent pis no-
més 4 veins de 75m², 3 habit, 1 bany complet, 
saló de menjador de 25m² amb sortida a balcó, 
cuina offi ce, aa/cc, tancaments d’alumni, ga-
leria, tot exterior molt assolellat!!      127.300€

T1.50103 - Mataró. Cirera. Pis de 90m2 de 
superfi cie, disposa de 4 Habitacions. 1 bany, la 
cuina offi ce equipada, amb armaris encastats, 
Calefacció, Terres de gres / ceramic.  Amb vistes 
al mar. Terrassa Porta blindada!!!           157.260€

            

Tr�qui'ns : T 93 757 83 83
MATARÓ C/ St. Josep, 66  www.fi nquescastella.com

Cases i pisos de llog�er
T1.50827 Mataró. Rocafonda. Loft de 25m², espacio 
abierto menos baño, todo en un mismo ambiente, 
ventanas de aluminio, balcón, parking incluido, semi 
amueblado, predomina la luminosidad!!    375€/Mes

T1.07761 Argentona. Centre. Bonito piso 1 hab., Baño, 
amueblado y con electrodomésticos. Parking y trastero 
y con todos los gastos incluidos!!!                 550€/Mes

T1.10398 Mataró. El Palau-Escorxador. Planta baja 
65 m²,  3 habit, cocina independiente, cierres aluminio, 
galeria, trastero y patio!!! Reformada!!!       550€/Mes

T1.10382 Mataró. Cerdanyola. 1º de 70 m² dispone de 
3 habitaciones, comedor, cocina independiente, baño, 
pequeño balcón y gran terraza. Sin muebles, ni ascen-
sor! Bien conservado!!!                                  575€/Mes

 T1.08200 Mataró. Cirera. Piso muy económico de 70 
m. 3 Hab., Baño y balcon - no lo deje escapar y con 
todos los gastos incluidos !!!                          575€/Mes

T1.10395 Mataró. Centre.  Piso amueblado de 50 m², 
1 habitación, baño, cocina equipada con electrodo-
mésticos, calefacción, televisión y aa/cc. Balcon de 6 
m². Recien pintado. Para entrar a vivir!!!!!  600€/Mes

T1.10103 Caldes d’Estrac. Centre. Piso 100m², 4 ha-
bit. (2 dobl) 2 baños, cocina offi ce, aa/cc, cierres made-
ra, galería, 2 tzas 15m² i parking opc. Todo amueblado.
Sol!!! Posibil.alquilar por temporada!!!        650€/Mes

T1.10102 Caldes d’Estrac. Centre. Piso 100m² de super-
fi cie, sin amueblar, tiene 4 habitaciones (2 dobles) tiene 
2 baños, cocina offi ce, calefacción, cierres de madera, 
lavadero, plaza de parking opcional, con 2 terrazas de 
15m². Piso muy soleado!!!                                  650€/Mes

T1.110396 Mataró. Centre. Preciosa planta baja de 90 
m² dispone de cocina offi ce, 2 baños, uno de ellos con 
hidromasaje, cierres de aluminio, suelos de cerámica, 
llar de foc, y patio de 15 m² con barbacoa y trastero!! 
Disponible para octubre!!!                                   650€/Mes

T1.10392 Mataró. Centre. Piso de 90m², 3 habit., 2 ba-
ños, cocina independiente, 2 balcones, aa / cc y con sue-
los de parquet. Muy luminoso y acogedor !!!   700€/Mes

T3.02743 Mataró. Centre. Local de 85 m² con salida de 
humos con 2 aseos + parking privado con baño + peque-
ña vivienda en la parte superior con habitación + baño 
+ pequeña cocina y con 2 terracitas - Es ideal para bar o 
para restaurante!!!                                            800€/Mes

T3.02863 Mataró. Molins. Amplio local de 140 m², opción 
a mobiliario e instalaciones de bar. Posibilidad de alqui-
lar sin mobiliario!!! Buena situación y sol!!!   800€/Mes

T1.10322 Mataró.Centre. Piso obra nueva de 65 m², 
dispone de 2 habitaciones, 1 baño con ducha, cocina 
americana equipada, aa/cc y calor por bomba de aire, 
aislamiento térmico, placas solares y ascensor. Preciosa 
terraza de 60 m²!!!                                             850€/Mes

T1.10373 Mataró. Canyamars. Precioso dúplex de 135 
m² de superfi cie con 5 habitaciones, 2 baños, cocina 
independiente, calefacción, chimenea, armarios empo-
trados, galería, trastero y terraza 20 m²!!!   900€/Mes

T3.02796 Mataró. Centre. Cafeteria en pleno funcio-
namiento, toda equipada, aa/cc., 2 Baños, obrador, 
esquinero, con una decoración exquisita!!! Muy buena 
situación!!   Traspaso: 100.000€ Alquiler: 960€/Mes

T2.01111 Sant Andreu de Llavaneres. Casa pareada 
de 95 m², 3 habitaciones, 1 baño, 1 aseo, cocina ofi cce, 
calefacción, terraza, parking y jardin priv. 200 m²!! 
Espléndidas vistas a montaña!!!!!               950€/Mes

T1.10393 Sant Vicenç de Montalt. Magnífi co dúplex 
147 m², 3 habit, 2 baños, 1 aseo, cocina offi ce, salón 
comedor con salida a gran terraza, galería, calefacción, 
garaje 2 plazas y zona comunitaria con piscina. Muy 
soleado, amplio y con vistas al mar !!!!      1.100€/Mes

T1.10378 Sant Vicenç de Montalt. Dúplex amueblado 
de 140 m² de superfi cie, 3 habitaciones dobles, 2 ba-
ños, cocina equipada con electrodomésticos, armarios 
empotrados, calefacción, galería equipada con lavado-
ra y secadora. Magnifi ca zona comunitaria con piscina 
y parking!! Fácil acceso a la playa!!!       1.200€/Mes

MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:  www.fi nquescastella .comwww.fi nquescastella .com

Ving�i a les nost�es ofi cines i li farem una selecció personalitzada

155.000€

Gestió de llog�ers • Agents d’asseg�rances • Administ�ador de comunitats

Piso totalmente amueblado 
de 55m², 2 habitaciones, 1 
baño completo con ducha, 
cocina americana, salón co-
medor con salida a balcón, 
aa/cc, ascensor, Para entrar 
a vivir !!                575€/Mes

T1.10394       Mataró. Cirera

Precioso piso 120m², 4 ha-
bit. (1 Suitte), 2 baños, co-
cina equipada, calefacción, 
cierres  aluminio, armarios 
empotr., chimenea, terra-
za, parking y espectacular 
zona comunitaria con pis-
cina!!!!            1.000€/Mes

T1.10399  St. And. Llavaneres

Piso muy bien conservado 
110 m², 3 habit. Dobles con 
armarios empotr, 1 suitte, 2 
baños, amplia cocina, zona 
comedor, cierres de aluminio, 
galería cerrada, ascensor y 
balcon 8m², toldo!! Parking 
includido!!!          800€/Mes

T1.10351         Llavaneres

Local de 100 m²  de superficie, 
actualmente centro de estéti-
ca, en muy buen estado!! Bien 
situado!!!!               500€/Mes

T3.02897      Mataró. Cent�e

Piso de 75 m² de superfi cie 
con 3 habitaciones (2 dobles) 
2 baños, cocina indepen-
diente, calefacción, galería, 
balcón grande y ascensor!! 
Piso reformado con suelos de 
parquet!!!               575€/Mes

T1.04103  Mataró. Semi Cent�e

1er piso 90 m² en fi nca priva-
da 650 m² de terreno, dispo-
ne de 2 habitaciones, 1 baño, 
cocina offi ce, terraza de 30 
m² y jardín privado!!! Amue-
blado y con capacidad para 6 
personas!!!       1.200€/Mes

T1.10044 Mataró. Ciutat Jardí

Planta baja de 75 m² con 2 
habitaciones + estudio, 2 ba-
ños, cocina offi ce, parquet y 
cierres de aluminio. Vivienda 
de techos altos y patio 20m². 
Soleada!!              650€/Mes

T1.10270   Mataró. Cent�e

Dúplex semi nuevo amue-
blado de 1 habitación, 
baño completo, salon y 
con terraza de 15 m²!!
                                 550€/Mes

T1.03728 Mataró. Pza. Fivaller
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Tenim els lloguers més econòmics de Mataró
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Tenim els lloguers més econòmics de Mataró

LLAVANERES R 16905

Baix ambsaló, 4 hab+2 banys compl.
cuina àmplia. Piscina com., zona jocs. 

Des de

MATARÓ - Centre R 15118

Pis tot eformat, 95m2, 3 habs, assolellat. 
Finca tranquil·la de sols 3 veïns. 

168.000 €

MATARÓ - Històric R 17319

Espectacular pis amb 2 terrasses a ni-
vell. 90m2, 3 habs i 2 banys de disseny. 
186.000 €
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MATARÓ - Z. Molins R 17358

Pl. baixa 2 habs. Recent construcció 
80m2, bonic saló-menj.amb pati a nivell.

158.000 €

MATARÓ - Centre R 12461

Pis semirefor., 75m², 3 habs i 2 bany. 
Terrassa 30m², barbacoa d’obra i vistes. 
207.200 €

MATARÓ - Havana R 17585

Pis de 3 habs, ascensor, a 10 minuts 
de la platja i tren. Zona molt tranquil·la.

128.000 €

ARGENTONA R 41054

Casa adoss. 300m2, 5 habs + 3 banys i 
estudi. Tssa tipus solàrium +25m2 pati.
390.000 €

MATARÓ - Rocafonda R 17608

Habitatge 55m2, 2 habit, tot exterior i ben 
orientat. No us ho perdeu i visiteu-lo. 

61.000 €

MATARÓ - Rocafonda R 17609

Pis tot reformat, 3 habitacions. 10 mi-
nuts platja. Ideal per entrar a viure.

75.000 €

MATARÓ - Via Europa R 17610

Ideal inversors per alta rendibilitat. 2 habs 
+ bany compl. y ascensor. Pk i traster.

145.000 €

MATARÓ - Can Tuñí R 17603

Magnífi c dúplex gran metratge, 150m2 
amb 4 habs. 2 terrasses de 20 i 30m2.  
190.000 €

MATARÓ - Parc Central R 16531

Magnífi c àtic dúplex, 2 terrasses orienta-
des a mar. 2 habs+estudi. Pk a l’edifi ci. 
259.000 € 206.000 €
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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

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, 
fi nestres d’alumini.

MATARÓ - Centre R 14756

69.000 €

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

MATARÓ - Rocafonda R 15256

70.000 €

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

E
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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 Avda. Borbó, 17

R 17493MATARÓ - Camí Serra

93 798 01 11  ·  info@urbenia.es  · www.urbenia.esTenim els lloguers més econòmics de Mataró

Pis alt amb ascensor, en bloc a 4 vents, tot exterior. 90m2, 4 habs +2 banys, saló-
menjador amb balcó orientat a mar. Immillorable ocasió, per zona i estat. Aparca-
ment inclòs en el preu. 

OCASIÓ! 199.000€

Apartament d’1 habitació, cuina rou-
re amb vitroceràmica, saló-menjador 
amb sortida exterior a balcó.

MATARÓ - Via Europa R 23298

R 23216

MATARÓ - Peramàs

650€/mes

620€/mes

765€/mes

Pis de 91m2, 3 habitacions i 2 banys 
complets. Balcó tipus terrassa de 
12m2. Amb ascensor.

R 23248

MATARÓ - Centre
Baix amb entrada independent, en ple 
centre de Mataró tocant Plaça Sta. 
Granollers. 2 habitacions i 2 banys.

Preciós pis seminou de 80m2 amb 3 
habitacions, 2 banys, lluminós saló 
de 25m2 amb balcó. 

MATARÓ - Eixample R 22783

R 23296

MATARÓ - Z. Vallveric

800€/mes

Pis d’obra semi nova en zona residen-
cial de Vallveric. 3 habs., a la mateixa 
fi nca piscina comunitària i traster.

MATARÓ - Vallveric

1.000€/mes

Espectacular pis de 95m2 de 3 habs, 
amb acabats d’alta qualitat, totalment 
exterior amb molta llum. 

R 21864

1.050€/mes

Pis seminou en fi nca de només 4 
veïns, amb ascensor i 3 habs. Total-
ment exterior.

MATARÓ - Rocafonda

590€/mes

Preciós pis en 1a línia de mar amb 
entrada independent completament 
moblat i equipat d’electrodomèstics. 

MATARÓ - Z. Marítima R 22261

Ampli pis de 4 habs amb ascensor. 
Molt lluminós. Amb tots el serveis a 
mà.

MATARÓ - Rocafonda R 23279

600€/mes

590€/mes

R 23217

OCASIÓN 

DE LA 

SEMANA

El Masnou
c/Barcelona, 14

Premià de Mar
Gran Via, 218

Arenys de Mar
Riera Pare Fita, 30

Mataró
Rda. Prim, 82
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