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CAMINAR 
PER RECORDAR

Diumenge se celebra la novena
Mataró Camina per l'Alzheimer 

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

Més de 20 anys d’Experiència i Qualitat

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

OFERTA
Bidó pintura impermeabilitzantBidó pintura impermeabilitzant
Amb fibres Amb fibres “Sikafill 200 Fibras”“Sikafill 200 Fibras”

de de 20 kg20 kg
Ferreteria, banys, cuines, parquet, paviments...Ferreteria, banys, cuines, parquet, paviments...Ferreteria, banys, cuines, parquet, paviments...

OFERTAOFERTA
Bidó pintura impermeabilitzantBidó pintura impermeabilitzant
Amb fibres Amb fibres 
de de En color gris o vermell

Oferta vàlida fins a final d’existències
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www.sucasa.es
+ Informació + immobles + fotos

69.000€

COMO UN ALQUILER
Ref. 12596 Z.PALAU/ESCORXADOR: Buen 
piso de 82 m2 totalmente exterior con unas 
vistas estupendas sobre parque. Perfecto es-
tado de reforma.3 dormitorios ( antes 4). Sa-
lón comedor 22 m2. Cocina reformada. Galería 
anexa. Baño con ducha .A. a/ac.
Precio muy asequible.

106.000€

ÁTICO CONN ASCENSOR
Ref. 12594 Z.AVDA. GATASSA Atención!! A 
quién no le gusta disfrutar de una terraza a 
nivel? Vivienda 75 m2 + 22m2 de terraza a ni-
vel con vistas y orientado a mar. Sala de estar 
soleada. Cocina actualizada. 3  dormitorios (2 
dobles). Destaca su excelente orientación y 
estado. Ático con ascensor asequible!!

176.000€

PISO + PARKING
Ref. 12589 Z. PZA. ITALIA: Bonito y cómo-
do piso muy bien ubicado en fi nca reciente. 
Superfi cies distribuidas de forma inmejora-
ble. Salón comedor 25 m2.Balcón .2 dormi-
torios dobles. Cocina independiente. Galería. 
Suelos de parquet. Pocos vecinos. Incluye 
plaza aparcamiento!

215.000€

¡EXCELENTE OCASIÓN!
Ref. 12595 VIA EUROPA: Vivienda de 90m2 
ubicada en una de las mejores zonas de la ciu-
dad. Finca con imagen, de reciente construc-
ción.3 dormitorios, 2 dobles. Salón comedor 
de 25m2. Balcón/terracita Cocina de amplias 
medidas y equipada. Galería. 2 baños(1 tipo 
suitte).Incluye parking + Trastero.

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. 12548
JUNTO AVDA. DEL PERÚ

60.000€

 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

73.000€

!INVERSIÓN!
Ref. 12454 JUNTO CTRA. MATA: 2º piso 
asequible y reformado. Sea propietario y 
pa-gue menos que un alquiler.  Presenta una 
distribución muy acertada sobre 70m2. Tiene 
3 dormitorios ( act 2).Salón comedor amplia-
do. Cocina totalmente actualizada. Baño c/
ducha. Suelos de parquet. 

T

319.000€

UNIFAMILIAR
Ref. 12165 CAMÍ SERRA/VISTA ALEGRE: 
Frente gran zona verde. Magnífi ca  unifamiliar 
en varias plantas. 270 m2. Inmejorable estado.
Garaje 50 m2 + jardín 45 m2. Salón comedor 
38 m2, bonitas vistas .Gran cocina –offi ce al 
jardín. 4 dormitorios+ Estudio superior 40m2 
con solarium 20m2. 2 baños (1 suitte)+aseo.

T

195.000€

BUENA COMPRA
Ref. 12554 VIA EUROPA: Estupenda oportu-
nidad 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

69.000€

COMO UN ALQUILER
Ref. 12596 Z.PALAU/ESCORXADOR: Buen 
piso de 82 m2 totalmente exterior con unas 
vistas estupendas sobre parque. Perfecto es-
tado de reforma.3 dormitorios ( antes 4). Sa-
lón comedor 22 m2. Cocina reformada. Galería 
anexa. Baño con ducha .A. a/ac.
Precio muy asequible.

T

106.000€

ÁTICO CONN ASCENSOR
Ref. 12594 Z.AVDA. GATASSA Atención!! A 
quién no le gusta disfrutar de una terraza a 
nivel? Vivienda 75 m2 + 22m2 de terraza a ni-
vel con vistas y orientado a mar. Sala de estar 
soleada. Cocina actualizada. 3  dormitorios (2 
dobles). Destaca su excelente orientación y 
estado. Ático con ascensor asequible!!

T 127.260€

FRENTE PARQUE
Ref. 12500 Z. MOLINOS:  En una de las zo-
nas más bonitas de Mataró, frente Jardines 
Lluís Millet. 1er piso en pequeña comunidad 
de 4 vecinos. 85 m2 de vivienda bien distri-
buido sobre 4 dorm. (1 tipo despacho). Todo 
exterior y luminoso. 2 balcones, anterior y 
posterior. Excelentes posibilidades.

T 158.000€

CON PATIO
Ref. 12590 ZONA JUZGADOS: A un paso del 
centro. Buen piso 4 dorm. y  110 m2 reformado 
y buena distribución de sus ambientes. Salón 
comedor 26m2. Balcón. 4 dormitorios. Cocina 
prácticamente nueva. Baño + aseo. Patio de 
20 m2. Cerca de servicios y comercios.

T

176.000€

PISO + PARKING
Ref. 12589 Z. PZA. ITALIA: Bonito y cómo-
do piso muy bien ubicado en fi nca reciente. 
Superfi cies distribuidas de forma inmejora-
ble. Salón comedor 25 m2.Balcón .2 dormi-
torios dobles. Cocina independiente. Galería. 
Suelos de parquet. Pocos vecinos. Incluye 
plaza aparcamiento!

T 189.000€

TRÍPLEX CON TERRAZA
Ref. 12588 ROCABLANCA: Gran vivienda 
160m2, edifi cada en varias plantas sobre am-
plia avenida. Destaca su amplitud y luminosi-
dad. Bien orientado. 5 dormitorios. Gran sala 
de estar con llar de foc. Cocina offi ce 18 m2. 
2 baños.Terraza de unos 30 m2.Es como una 
casa unifamiliar a precio de  buen piso.

T

215.000€

¡EXCELENTE OCASIÓN!
Ref. 12595 VIA EUROPA: Vivienda de 90m2 
ubicada en una de las mejores zonas de la ciu-
dad. Finca con imagen, de reciente construc-
ción.3 dormitorios, 2 dobles. Salón comedor 
de 25m2. Balcón/terracita Cocina de amplias 
medidas y equipada. Galería. 2 baños(1 tipo 
suitte).Incluye parking + Trastero.

T 250.000€

OCASIÓN ESPECIAL
Ref. 12487 LLAVANERES: Unifamiliar ado-
sada en pleno centro junto a colegios/servicios 
zona muy agradable. Distribución muy cómo-
da. 4 dormitorios. Salón 36 m2 con chimenea. 
Jardín 50m2. Cocina buenas medidas. 2 baños 
+ aseo. Garaje vehículos con sala polivalente/
cuarto lavandería. Ocasión precio/cualidades.

T

96.000€

ATENCIÓN A ESTE INMUBLE
Ref. 12280 Z. AVDA. PERÚ: Piso de 86m2, 
restaurado de estado e imagen impecable. No 
alto y emplazado calle tranquila. Salón come-
dor amplio. Balcón soleado. Cocina equipada. 
Galería. 3 dorm. Calefacción. Puertas cedro. 
Ventanas aluminio Buen piso a buen precio.

T

Ref. 12548
JUNTO AVDA. DEL PERÚ
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de tots i cadascun dels ciutadans de Gernika. Tan sim-
ple com això. Sentir també com a propi el que ens és 
comú, no pensar que de les parets de casa enfora tot 
corre a compte d’un ens abstracte i difús, pensar que 
no és de ningú el que és de tots.

Sentir-se afí amb el discurs proposat ho fa més feridor, 
malament rai quan el mitjà desacredita el missatge. 
Qui sigui potser hauria de valorar si una pràctica que 
provoca el rebuig d’alguns dels partidaris tindrà gaires 
opcions de convèncer els dubtosos, els indecisos o els 
que ni tan sols es paren a pensar-hi. Sense saber-ne 
gairebé res sobre publicitat ni propaganda, se suposa 
que el propòsit de qualsevol acte de difusió cerca in-
corporar nous elements a la causa. A no ser, però, que 
simplement siguin accions de reafi rmació, autofel-
lacions de consum intern per a devots i acòlits. Una 
mica el mateix que la parafernàlia estanca i hermètica 
d’aquells partits del que anomenen vella política. I no 
es tractava d’això, oi?

Opinió: Lluís Martí

 No per habitual deixa de resultar decebedor descobrir 
com s’emporquen els carrers a cop de pintura i esprai, 
ja sigui per simple estultícia, ja sigui per campanyes 
de possibles nobles causes executades amb formes tan 
maldestres que desemboquen en simples bretolades. 
Desconec el poder que una pintada en el mobiliari urbà 
pot tenir per trencar l’status quo. Ignoro si ens posa 
en el camí d’una societat més justa i més sostenible. 
Però sí que tinc la plena certesa que ens llega, a tots, 
una societat més bruta i, per tant, més trista. No deixa 
de ser paradoxalment intrigant que qui reclama més 
que ningú un ús racional dels recursos públics, alhora 
malmeti elements -com un fanal o un panell de senya-
lització turística-, la rehabilitació dels quals suposarà 
una despesa evitable que correrà a compte d’algun altre 
propòsit més enriquidor. A Gernika vaig veure com les 
façanes d’alguns equipaments municipals presenten 
unes plaques on s’explica, literalment, que patrimoni 
municipal signifi ca que aquells edifi cis eren propietat 

De tots

L’ENQUESTA

De qui és culpa el 
sobrecost del Rengle?

70,3% De PUMSA.
16,2% De la immobiliària.
13,5% De sobrevinguts.

MATARÓ OEST

LA PREGUNTA

Creus en la nova política de 
promoció de ciutat?

ALBERT BATLLE

Més gent que en cap altra convocatòria precedent, dissabte passat, 
en la cita mensual contra les violències masclistes de Teixit de Dones. 

APLAUDIT:  Els nous accessos han 
reduït a la meitat les retencions, 
segons les primeres dades fetes 
públiques.

CASTIGAT: El màxim responsable 
polític dels Mossos d'Esquadra no 
fa cap cas al territori i retirarà una 
unitat de trànsit.

VOTA L'ENQUESTA A:

Daniel Ferrer 

Davant de tot
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primeres espases
Comença el Cicle d’Autor al Dau i a Privat, amb una 
programació de músics d’excepció
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 Foto antiga Les portades

 Les fàbriques tèxtils van ser el 
motor econòmic de Mataró du-
rant molts anys, però prèviament, 
construir-les també va ser una 
tasca francament complicada. La 
fotografi a d’aquesta setmana, ce-
dida per Joan Julià està feta a la 
fàbrica de Can Pérez Caldeiro, que 
es trobava al Camí de la Geganta 
i que posteriorment va passar a 
dir-se Manufactures Canyamars. 

Un dinar d'agraïment

Un dinar per a tots
La instantània rememora el dia de 
la seva inauguració, l’any 1952, un 
dia que molts van recordar durant 
anys al seu calendari perquè els 
amos de la fàbrica van convidar 
amb un dinar a tots els treballa-
dors dels diferents ofi cis, que eren 
molts, que havien intervingut en 
la posada en marxa de l’espai que 
creixeria àmpliament en el sector. 

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

Foto: Joan Julià

Foto antiga 1739.indd   1 27/9/16   20:02



www.maresmed.com
Tel: 935 108 080

6 CASES
OBRA NOVA
Mataró (Can Serra)
2a fase a la venda

A partir de
445.000€
Distribució i acabats
personalitzats

minuts
de Barcelona

minuts
de Mataró Park

20

2

Parcel·les de 450m2
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Ciller: "Esperem arribar als 5.000 caminants”
Una samarreta signada per Neymar i una per la selecció femenina de waterpolo se 
sortejaran entre tots els inscrits

Solidaritat: Marta Gómez 

 La novena edició de “Mataró 
Camina per l’Alzheimer” està 
pràcticament enllestida. De fet, 
només falta posar-se a caminar. 
Les inscripcions van a bon rit-
me. Fins a aquest dilluns a la nit 
ja hi havia 2.670 adults inscrits i 
278 infants, amb una mitjana de 
450 inscripcions diàries. El regi-
dor d’Esports, Josep Maria Font, 
acompanyat per la regidora de 
Benestar Social, Convivència i 
Política Social, Isabel Martínez, 
van presentar aquest dimarts en 
roda de premsa els objectius i no-
vetats d’aquesta nova edició. 

Una edició que presenta un nou 
recorregut i es planteja un nou rè-
cord de participants: “Esperem ar-
ribar a la fi ta dels 5.000 caminants, 
això seria un bon objectiu i un nou 
rècord”, ha assegurat el coordina-
dor de la Caminada, Joan Antoni 
Ciller. En aquesta línia Martínez ha 
fet el paral·lelisme amb el futbol: 
“hem d’aconseguir fer un altre gol, 
a veure si aconseguim més gent 
que, a més a més de passar una 
bona estona, col·laborin i siguin 
solidaris”. En l'edició anterior, la 
del 2015, es xifra la participació en 

4.200 persones i una recaptació de 
18.000 euros. Unes xifres que, des 
de l'organització, ja han assegurat 
que volen superar.

Samarretes signades
Un dels incentius per fomentar les 
inscripcions són tres samarretes 
signades. Una és signada pel ju-
gador del Futbol Club Barcelona 

Neymar. La que segur que també 
tindrà demanda serà la samarre-
ta que ha signat tot l'equip de la 
selecció femenina de waterpolo 
tot i que encara n'hi ha una al-
tra: una samarreta ofi cial dels Jocs 
Olímpics 2016. 

Totes tres samarretes se sorteja-
ran entre tots els participants en 
acabar la caminada al Nou Parc 
Central, als volts de les 13 hores.

Nou recorregut urbà
No hi ha cap excusa per no parti-
cipar en aquesta caminada, de les 
més multitudinàries de la ciutat. 
I és que per aquesta nova edició 
s'ha plantejat un nou recorregut, 
totalment urbà i més curt: 2,7 qui-
lòmetres. "Aquest recorregut el 
poden fer persones en cadires de 
rodes, si ho volen", explica el res-
ponsable dels traçats i membre 
de la Colla Pocs i Bons, Ramon 
Hurtado. A aquest recorregut s'hi 
sumen els ja habituals de 14 i 10,5 
quilòmetres, respectivament.

Més solidaritat
"Mataró torna a demostrar que 
pensa en els altres i a través de 
l'esport altra vegada fem solidari-
tat", ha assegurat Font als mitjans 
de comunicació que creu que "és 
una tasca que ens afecta a tots". 
Argument que confi rma també 
la presidenta honorífi ca de l'As-
sociació de Familiars de Malalts 
d'Alzheimer del Maresme (AFAM), 
Ascensió Miró: "és una malaltia 
molt trista i llarga" i "hi ha moltes 
famílies que necessiten la nostra 
ajuda".

5.000
L'objectiu d'aquesta 
novena edició és arribar 
als 5.000 inscrits. La cita 
serà aquest diumenge, 
dia 2 d'octubre.

CiutatCiutat núm. 1739 del 30 de setembre al 6 d'octubre de 2016
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Preus vàlids a 26-9-2016, 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  €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. 
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 26-9-2016, 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  €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. 
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
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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?
SURT A L’ESPECIAL BARRI A BARRI DE:

ROCAFONDA/ESCORXADOR
del 07/10/2016

Rull i Bote presideixen la inauguració oficial de les obres ACN 

Un 52 per cent menys de retencions  
La incidència de l'autopista ha baixat un 82 per cent des de la posta en funcionament 
del nou nus viari a la zona de Mataró Oest

Mobilitat: Redacció - ACN

  Mataró ha aconseguit redu-
ir un 52% les retencions gràcies 
als nous enllaços de l'autopis-
ta C-32 en els primers dos me-
sos de funcionament. Així ho va 

explicar la subdirectora general 
d'Abertis, Anna Bonet, durant la 
inauguració d'aquests enllaços 
divendres passat i que va comp-
tar amb la presència del conseller 
de Territori i Sostenibilitat, Josep 
Rull. Els nous enllaços van entrar 

en funcionament l'1 d'agost i han 
permès millorar la connexió de 
les entrades 99 i 100 cap al cen-
tre de Mataró, la C-60, l'Hospital 
i el centre comercial Mataró Parc.

Els treballs han comptat amb 
una inversió de 7,2 milions d'euros 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat
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Les obres també han inclòs la millora de l’enllaç 99, a Argentona, 
per afavorir la circulació cap al centre de Mataró des de la calça-
da en sentit Blanes de l’autopista. Així, s’ha construït una nova 
rotonda perquè els vehicles que surten de l’autopista s’incorporin 
a la C-60 en sentit mar, tot arribant a Mataró a través de la Via 
Sèrgia. D’aquesta manera s’han diversificat els punts d’accés a 
la ciutat des de l’autopista, tot millorant-ne les condicions de 
servei i facilitant la mobilitat interna del nucli urbà de Mataró i de 
les poblacions properes. Queda pendent una part de l'obra, que 
depèn de l'Ajuntament, amb la nova entrada al Sorrall.

Millora de la 
sortida 99

i han consistit en la remodela-
ció a l'enllaç 100 de l'autopista, 
el de Mataró Oest. Amb aquesta 
actuació s'ha millorat la fl uïdesa 
del trànsit, especialment en hores 
punta, i s'ha aprofi tat per cons-
truir una passera per a vianants 
que permet un pas directe amb 
la zona comercial.

Bonet va explicar que en els dos 
primers mesos de servei s'ha ob-
servat com s'ha pogut canalitzar 
el trànsit local que accedeix a 
l'àrea comercial i la zona hospi-
talària i que la nova rotonda cap 
a Argentona absorbeix 1.900 ve-
hicles diaris que surten de l'auto-
pista i s'incorporen a la C-60 en 
sentit mar. La subdirectora, però, 
va destacar que el canvi més subs-
tancial ha estat la reducció d'un 
52% de les retencions, així com 
que la incidència de l'autopista 
ha baixat un 82%.

El conseller va posar èmfasi en 
la importància d'una actuació com 
aquesta no només per a la gestió 
de la mobilitat sinó també per a 
la reducció de la contaminació i 
la lluita contra el canvi climàtic.

Els treballs han comptat 
amb una inversió de 7,2 
milions d'euros.

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1739 del 30 de setembre al 6 d'octubre de 2015
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Després dels peatges, l'eurovinyeta? 
El conseller Josep Rull reitera que el govern no renovarà les concessions dels peatges 
i que es treballarà per un model més europeu

Promoció: Marta Gómez 

 En ser preguntat a Mataró sobre 
la fi  de la concessió el peatge de la 
C-32 el 2021, Josep Rull va afi rmar 
que el Govern no treballa en una 

solució per a aquest peatge en con-
cret sinó que el que vol impulsar 
és un nou model per a la gestió de 
la mobilitat en el conjunt del país.

En aquest sentit, el Conseller 
va reiterar que la voluntat de 

l'administració catalana és no 
renovar aquestes concessions i 
caminar cap a un altre model. "No 
prorrogarem les concessions i dei-
xaran d'existir les barreres de pe-
atge com les tenim concebudes 

Ciutat
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actualment", va dir.
Rull va afegir que la seva volun-

tat és caminar cap a un sistema de 
gestió de la mobilitat "que s'as-
sembli més al que tenen a Suïssa 
o Àustria, com pot ser la vinye-
ta" però va afegir que això es vol 
fer amb consens de tots els grups 
parlamentaris, del món local i dels 

sectors socials i econòmics del 
país. A més a més, va dir que aquest 
model ha de permetre superar el 
doble greuge que viu Catalunya: 
un amb l'Estat, perquè paga més 
peatges, i un altre entre comar-
ques, perquè n'hi ha que paguen 
més peatges que altres.

Així, va assegurar que el govern 
treballarà els pròxims sis mesos per 
arribar a aquest nou model de la 
mobilitat "amb visió ambiciosa" 
per aconseguir un sistema "d'un 
pagament per ús que sigui cohe-
rent, sostenible, harmònic i just".

Josep Rull

"Volem un pagament per 
ús que sigui coherent, 
sostenible, harmònic i 
just"

El de la mobilitat en general i els peatges de la C-32 en concret 
és segurament el gran tema maresmenc. Per això Josep Rull es 
va mostrar caut a l'hora de posar calendari a la "recerca de con-
sens" que va anunciar sobre el futur sistema de gestió de la xarxa 
viària i va defugir asseverar que el futur passa per l'eurovinyeta, ja 
que "les propostes han de sortir i han d'estar acordades amb els 
agents locals". En aquest sentit un dels objectius seria reactivar 
la comissió de treball coordinada pel Consell Comarcal sobre la 
mobilitat a la comarca, que fa mesos que no es reuneix. L'Alcalde 
de Mataró David Bote va assegurar que "buscarem l'entesa amb 
la resta de municipis perquè el lideratge de la comarca en un 
tema com aquest ha de ser del tot integrador". 

Reactivar la comissió

núm. 1739 del 30 de setembre al 6 d'octubre de 2016
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Menys Mossos de trànsit a Mataró
El cos de seguretat vol fer el mateix a cinc comissaries més de Catalunya i l'Alcalde 
Bote ho critica i recorda que ha demanat més agents per a la ciutat 

Seguretat: Mireia Biel - ACN

   Els Mossos d'Esquadra es plan-
tegen eliminar progressivament la 
unitat de trànsit de la comissaria 
de Mataró, igual que en cinc ciu-
tats més de Catalunya. Així ho va 
anunciar dimarts passat el comis-
sari en cap de Mobilitat, Miquel 
Esquius, als sindicats del cos, en 
una de les reunions habituals.

La idea és no treure ni l'espe-
cialitat ni la destinació als agents 
actuals, però no es convocaran 
noves places en sis dels actuals 
22 sectors, entre les quals es tro-
ba Mataró, a més a més de Sant 
Feliu de Guíxols, Olot, Igualada, 
Montblanc i Móra d'Ebre. De mo-
ment es tracta d'una idea per un 
pla a deu anys vista que encara 
no s'ha aprovat.

Així, la policia catalana vol re-
plantejar el model funcional i 
territorial actual de la Divisió de 
Trànsit dels Mossos, que dividirà 
en cinc àmbits diferents: inves-
tigació d'accidents, transports, 
vigilància i circulació, grup de re-
cerca i documentació, i educació i 

mobilitat segura. El conseller d'In-
terior, Jordi Jané, ha dit que res-
pecta les decisions "operatives" 
dels comandaments del cos i hi 
confi a plenament.

Mesura amb precedents
El sindicat USPAC ha lamentat la 
mesura, que atribueixen a la man-
ca d'efectius, i ha demanat a les 
autoritats locals que es queixin al 
departament i al Parlament. Amb 
aquesta mesura, el sindicat con-
sidera que es perdrà la prevenció 
que fi ns ara es feia al territori, i es 
"carreguen la feina ben feta du-
rant els 18 anys de l'especialitat".
A més, USPAC no es refi a de la 
promesa verbal de no desplaçar 
els actuals agents, ja que fa quatre 
es va eliminar la unitat de Ponts i 
es van enviar a Tàrrega els mossos 
que hi treballaven.

Bote: "Volem més efectius"
"Em preocupa la manca d'efectius 
de Mossos d'Esquadra que estan 
destinats a la zona de Mataró i de-
mano a la Generalitat que tingui 

en compte que la ciutat té una 
ràtio d'agents per sota de la mit-
jana catalana". Així de contundent 
es mostrava l'alcalde de Mataró, 
David Bote, en una carta enviada 
el passat dijous al conseller d'In-
terior, Jordi Jané. Bote considera 
que "com a capital de comarca 
amb més de 125.000 habitants, 
Mataró mereix els estàndards ca-
talans", motiu pel qual l'anunci de 
la reducció de la unitat de trànsit 
li sembla "exasperant".

El mateix Bote assegura en la 
missiva al conseller que ha ma-
nifestat al director general de la 
Policia, Albert Batlle, el seu "males-
tar" per la decisió, tot i que aquest 
no li ha concretat "si la mesura 
afectaria, ja que la decisió no està 
presa defi nitivament ni es posarà 
en marxa de manera immedia-
ta".Bote demana al conseller Jané 
que consideri "molt seriosament" 
qualsevol mesura organitzativa 
que afecti el nombre d'efectius 
policials presents a la ciutat, al 
mateix temps que ha reclamat que 
se l'informi d'aquestes decisions. 

CiutatCiutat núm. 1739 del 30 de setembre al 6 d'octubre de 2016
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"És que això no és Mataró, això és 
Cerdanyola". Qui no ha sentit mai 
aquesta expressió? El barri més 
poblat de la capital del Maresme 

representa en si mateix pràcti-
cament una ciutat dins la ciutat. 
Nascut lluny de la part més antiga 
de la ciutat, a tot aquell "poble sec" 

en el que molta gent humil vivia i 
altres només albiraven pel tram-
via d'anar a Argentona, el barri és 
encara avui aparador de la nostra 

 Arxiu 

El barri més poblat de la ciutat és, a la 
vegada, un dels que té el caràcter propi 
més accentuat

Cerdanyola

Barri
a barri

1
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Lany 1952, l’alcalde de Mataró Emili Albó va nomenar Daniel 
Mataró alcalde de Cerdanyola. Era un dels habitants més il·lustres 
i antics del barri i les seves funcions eren de control i d’enllaç 
entres els habitants i l’administració local. Una de les seves 
reclamacions al consistori municipal serà la demanda d’enllu-
menat públic pel barri que no arribarà fins a l’any 1960. L’any 
1955 es comença a construir la parròquia de Maria Auxiliadora, 
i és que la gent de barri també eren de missa i no volien fer el 
llarg camí que hi havia fins a les parròquies del centre. El barri 
va continuar creixent i l’any 1965 la població de Cerdanyola ja 
superava els 15.000 habitants.

Els anys que el 
barri tenia un 
"alcalde"

Vista al barri

societat. Ho explica un dels ve-
ïns, en Pablo, quan se'ls pregun-
ta per aquest "tret diferencial" de 
Cerdanyola. "Aquí avui en dia hi ha 
immigració, molta immigració de 
la mateixa manera que fa quaranta 
anys o més, aquest és el barri de 

la gent senzilla". 
"Des dels primers dies del barri 

la gent ha estat espavilada, s'ha 
hagut de valdre i també hi ha ha-
gut solidaritat, sentiment de grup 
entre la gent que hi ha viscut". En 
aquest punt és on aquest veterà veí 
alerta que "el gran problema actual 
del barri no és el de falta de ser-
veis o de qualitat de vida, perquè 
sempre hem hagut de reclamar i 
vetllar per tot i mai ho hem tingut 
fàcil. El problema és si per cultura 
o necessitat deixem de sentir-nos 
tots junts part del barri". 

Pablo Hernández

"Avui en dia hi ha 
immigració de la mateixa 
manera que fa 
quaranta anys també hi 
vivia la gent més senzilla 
de tota la ciutat"

 Anna Aluart 

 Arxiu 

núm. 1739 del 30 de setembre al 6 d'octubre de 2016
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www.jorgematas.com
Servicio de urgencias:

    664 487 964

REFORME SU PISO COMPLETO 

ALUMINOSIS · REHABILITACIÓN DE FACHADAS· PINTURA EN GENERAL

COMPRAMOS Y  VENDEMOS SU VIVIENDA!
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 Les obres realitzades durant l’es-
tiu a l’Escola Bressol Cerdanyola 
corresponen a la 3a fase de re-
modelació d’aquest equipament 
educatiu. Les dues fases anteriors 

s’havien fet durant les vacances de 
Nadal 2014-2015 i l’estiu del 2015.

 L’escola, construïda als anys 70, 
està formada per mòduls hexago-
nals entrellaçats a diferents nivells 

L'escola bressol es posa al dia
Aquest estiu es van enllestir les obres de millora d'un dels 
equipaments educatius cabdals del barri

Equipament important

És l'escola bressol histò-
rica del barri i una de les 
més demandades 

barri a barri Cerdanyola

Tot barri 3,4 escola bressol.indd   2 28/9/16   16:39
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Les escoles bressol munici-
pals acullen infants des dels 
quatre mesos als tres anys. 
Aquest tram d’edat corres-
pon al primer cicle de l’etapa 
d’educació infantil. La seva 
funció és educativa i social 
com a complement de la 
tasca familiar.

Actualment la xarxa d’escoles 
bressol municipals consta de 
nou centres, entre les que cal 
comptar la de Cerdanyola.

Una de les nou escoles 
bressol públiques de la 
ciutat.

i comunicats a través d’escales. 
Les actuacions han permès mo-
dificar la distribució interior de 
l’edifici per garantir que totes les 
aules tinguin façana, accés adaptat, 
ventilació i il·luminació natural; 
així com separar la zona de lava-
bos i canviadors de dins de les au-
les respecte a la resta d’espais. En 

conjunt, les tres fases han suposat 
una inversió per a l’Ajuntament 
de 198.312,88 EUROS (IVA inclòs), 
dels quals 87.668,7 corresponen 
als treballs realitzats aquest estiu.

Instal·lacions renovades
La tercera i última fase ha compor-
tat actuacions a l’aula de lactants 
per situar la biberoneria i el canvia-
dor a l’espai que ocupava la cuina; 
s’ha modificat la situació de l’aula 
d’1-2 anys per engrandir l’espai, 
dotar-la d’il·luminació i ventilació 
exterior i d’un mòdul de canviador; 
s’han enderrocat tancaments per 
engrandir un espai d’usos múlti-
ples i instal·lar-hi un rentamans; i 
s’ha adequat l’espai de magatzem 
com a espai d’office-cuina.

La major part de les obres de 
remodelació de l’Escola Bressol 
les ha fet, per encàrrec munici-
pal, l’empresa Servi-Cons Logic, 
SL. En els treballs de lampisteria 
també hi ha intervingut Electricitat 
Boquet, SL.

núm. 1739 del 30 de setembre al 6 d'octubre de 2016
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 El camp del Camí del Mig ha 
vist, al llarg de la seva història que 
ja abraça força dècades diferents 
esports i també altres esdeveni-
ments. Ha acollit, per exemple, 
concerts de gent com Dani Martin 
o el festival Cruïlla de Cultures, va 
arribar-se a omplir en els temps de 
més èxit de la Cerdanyola –aquells 
en què el millor equip de futbol de 
la ciutat segons les classificacions 

i el teletext era el d'aquest bar-
ri– però a més de l'omnipresent 
futbol si hi ha un esport que ha 
arrelat el darrer lustre en aquesta 
instal·lació és el rugbi.

Cerdanyola és el barri on ha anat 
creixent la feinada de la gent del 
Club Rugbi Mataró. El que va co-
mençar com una trobada entre 
amics ha acabat amb una estruc-
tura consolidada de club, cada cop 

El barri del rugbi mataroní
El Camp del Camí del Mig s'ha convertit en la seu del Club Rugby Mataró, cada cop 
amb més membres i més arrelat al seu territori

més gent practicant-lo i, també, 
cada cop més espectadors als seus 
partits.

Si en els seus inicis el primer 
equip podria haver estat la ven-
tafocs de la darrera categoria, ha 
enllaçat temporada de mèrit i as-
censos i el nivell que alguns veïns 
poden veure només traient el cap 
per la finestra o el balcó, és cada 
cop més alt.

barri a barri Cerdanyola
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En creixement

Després de començar 
amb un sol equip, el club 
creix en categories i té 
cada cop més jugaodrs 

Exemple de la bona feina que es fa des del club mataroní a 
nivell esportiu però també com a entitat, és la master-class de 
rugbi que juntament amb la Federació Catalana de Rugbi s'ha 
organitzat al Camp del Camí del Mig pel pròxim 11 d'octubre. 
La setmana que ve serà a Mataró per compartir els seus co-
neixements  ni més ni menys que un dels millors obertures del 
món, l'argentí Nico Sánchez.

Sánchez va ser el màxim anotador de la darrera Copa del Món 
de rugbi celebrada a Anglaterra i on la seva selecció va quedar 
en quarta posició. L'obertura és un dels dos jugadors que diri-
geix –juntament amb el mig de melé– el joc atacant d'un equip 
pel que comptar amb la presència d'un dels millors jugadors 
del món converteix aquesta visita en una ocasió excepcional. 

Sánchez farà petits "clínics" dividits per edat als diferents 
jugadors catalans que s'apuntin –pagant– a aquesta iniciativa.

Una master-class amb un dels millors obertures 
del món: Nico Sánchez

núm. 1739 del 30 de setembre al 6 d'octubre de 2016
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 Si 3 de cada 10 mataronins vi-
uen a Cerdanyola, de ben segur 
que n'hi ha molts que s'han tret el 
carnet de conduir en la històrica 
autoescola Mataró que, amb 30 
anys d'experiència, és una refe-
rència al barri i a la ciutat. 

Parlem amb José Antonio 
Gómez, professor i director de 
l'autoescola. 

Quina és la seva vinculació 
amb el barri?
Actualment només treballo al barri, 
tot i que durant molts anys també 
va ser casa meva perquè hi vaig 
viure, als inicis de la democràcia. 
De fet, ja fa més de 30 anys que hi 
estic vinculat laboralment i he de 
reconèixer que sempre hi he estat 
molt a gust.

"L'esperit reivindicatiu i de lluita 
defineix Cerdanyola"
José Antonio Gómez, director de l'autoescola Mataró

Com ha canviat?
Des dels inicis, són més de 30 anys, 
vivint i treballant a Cerdanyola, són 
moltes les coses que han canviat. 
Ara bé, crec que potser el que sí 
que avui notem més és que els 
altibaixos de les crisis que hem 
patit s'han aguditzat amb aques-
ta última, de la que està costant 
molt remuntar.

barri a barri Cerdanyola
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.Cursos per a professionals

"Els nostres cursos pre-
sencials tenen per objec-
tiu no perdre el contacte 
amb la gent del barri per 
veure les seves necessi-
tats. Per això, entre altres, 
oferim l'opció d'obtenir la 
certificació professional 
per a ser conductor en un 
moment de crisi en què 
per a moltes persones del 
barri, aquesta pot ser una 
nova sortida laboral"

També ho noteu a l'autoescola? 
I tant! Hi ha menys estabilitat la-
boral i es veuen menys necessitats 
laborals, però també personals, 
com pot ser treure's el carnet de 
conduir, tot i ser una eina de treball 
necessària també per a molts. Per 
això, des de fa un temps, oferim 
un curs intensiu de teòrica gratu-
ït per facilitar l’accés al carnet de 
conduir, pensant en les necessitats 
del barri i de la ciutat en general.  

Què fa diferent el barri de 
Cerdanyola?
La seva gent. Crec que, malgrat  
que s'ha perdut amb el pas del 

temps, l'esperit reivindicatiu i de 
lluita de Cerdanyola és el tret que 
diferencia el barri.  

Com totes les zones de la ciu-
tat, però, té mancances. 
Evidentment: la neteja, la con-
vivència, el civisme... són temes 
pendents a Cerdanyola i a la resta 
de barris. Però crec que tenim un 
dèficit d'aparcament molt gran i 
que ens cal també un pavelló es-
portiu polivalent i, sobretot, que 
l'Ajuntament miri d'agilitzar les 
obres que s'han de fer al costat del 
Sorrall, per dignificar l'entrada a 
Mataró per Cerdanyola.
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 Quaranta-dos anys a Cerdanyola 
són reflex de trajectòria i prou 
integració i coneixença de 
la zona perquè la Pili Luque, 

propietària de Pili Luque Estètica 
i Estilistes, hagi arreglat més de 
dues i més de tres cabelleres. 
Ara, analitza la zona i el barri.  

"La població ha canviat, 
molt però s'hi viu molt bé"
Pili Luque, propietària de Pili Luque Estètica i Estilisme

Com és el barri?
Diferent. Hi ha molta immigració 
i es viu diferent de quan jo vaig 
començar a treballar en aquesta 

barri a barri Cerdanyola

Tot barri 9,10 entrevista estetica.indd   2 28/9/16   16:52



Activitat cultural que no s'acaba

"Tenim molta diversitat de 
població, molts murcians, 
molts extremenys, molts 
andalusos,... de tot. Això 
permet que cada dos 
per tres hi hagi activitats, 
moltes relacionades amb 
la seva cultura. Fem els 
dies culturals, la Festa Ma-
jor, el Dia de la Rosa, es-
pectacles de teatre, tenim 
l'agenda plena d'actes!"

zona.  L'estil de la població ha can-
viat molt, però s'hi viu molt bé. 
La veritat és que no et puc dir ni 
que hi hagi molts ensurts ni que 
la Policia hagi de venir sovint. Els 
pisos de lloguer són barats i ha vin-
gut a viure-hi gent de Barcelona, 
Granollers, Canet,... i cada vegada 
gent més jove!

Què ha canviat? 
Era un barri ple de treballadors, un 
barri ric, la gent es guanyava molt 
bé la vida. La crisi econòmica, les 
retallades, l'augment d'atur... tot 
això ha fet canviar-ho tot. Suposo 
que com a tot arreu. Abans aquí 
era una zona on hi havia molt de 
tèxtil i ara pràcticament gent. Ara 
malauradament obren botigues i 
en tanquen d'altres. Quedem pocs 
negocis de tota la vida. També hi 
ha molta competència deslleial.

Per què creus que és deslleial?
Alguns negocis posen o ofereixen 
el mateix que altres però molt ba-
rats. No sé com s'ho fan per pagar 

el 21 per cent d'IVA, els impostos 
de l'Ajuntament i, a més a més, 
tenir personal.

La convivència és bona?
Sí, molt. És cert que som un barri 
multicultural, però tots estem molt 
ben integrats. Com a tot arreu hi 
ha de tot.

Quines són les preocupacions?
Quan va canviar la llei antitabac jo 
sempre em queixava que la gent 
abans d'entrar llançava el cigarret 
davant la porta i hi havia arribat 
a posar cendrers. Ara ja no ho fan 
tant, perquè també es fuma menys. 

I els punts forts de la zona?
Hi segueix vivint i tenint nego-
cis gent de tota la vida. I això es 
barreja amb els que hi arriben. 
És bonic veure que la gent hi viu a 
gust, la convivència entre els veïns 
és molt bona: parlem, ens donem 
suport, ens ajudem. I, tot i que jo 
visc a Argentona, estic més hores 
a Cerdanyola que al meu poble!

núm. 1739 del 30 de setembre al 6 d'octubre de 2016
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 Tot i que és el caràcter lluitador, 
el sentiment de comunitat, fins i 
tot el tret diferencial envers la res-
ta de la ciutat allò que configura 
l'ADN de la gent de Cerdanyola, 

el calendari també proporciona 
dues ocasions diferents per aturar 
la rutina i els problemes. Són les 
dues cares d'una mateixa mone-
da, cuidada i tirada endavant per 

Setmana Cultural i Festa Popular
Aquest estiu es van enllestir les obres de millora d'un dels 
equipaments educatius cabdals del barri

Exemple d'implicació

L'organització de totes 
dues iniciatives és popu-
lar, des del barri

barri a barri Cerdanyola

Tot barri 11,12 festes.indd   2 28/9/16   19:14
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JESÚS MARTÍNEZ 
MOTOS

TOTES LES MARQUES
REPARACIÓ I VENDA

Ronda Bellavista, 7 Mataró
Tel. 937 576 027

Peixos i Mariscs - Carns a la Brasa 
- Paelles - Tapes variades -  

Pollastres a l’ast 

L'altra gran celebració que 
viu Cerdanyola és el Dijous 
Sant a la nit quan viu una de 
les processons de Setmana 
Santa més apassionades del 
calendari mataroní, molt en la 
línia de les del sud de l'Estat 
Espanyol. El Nazareno i l'Es-
perança, juntament amb la 
Verònica, recorren els carrers 
del barri que s'omplen de 
gom a gom en el que seria el 
més semblant a la Madrugá 
sevillana que tinguem aquí.

Per Setmana Santa, la 
Processó del dijous

la pròpia gent a través de les en-
titats i associacions i que fa que 
cada novembre i cada primavera, 
a cavall de maig i de juny, tota la 
ciutat es fixi en Cerdanyola. Estem 
parlant de la Setmana Cultural i de 
la Festa del barri.

La Setmana Cultural és un in-
vent força tardà que ha fet fortuna 

i que, sent en mesos que ja fa fred, 
defuig el caràcter més de carrer de 
les festes i se centra en disciplines 
com la pintura, els llibres, la lírica  
o la poesia. L'organitza l'Associació 
Cultural Cerdanyola i pretén ser un 
aparador de diferents expressions 
culturals i artístiques.

A l'altra meitat d'any, durant dos 
caps de setmana entre maig i juny 
Cerdanyola viu la que potser és la 
primera gran festa de barri a la ciu-
tat. Hi tenen cabuda pràcticament 
tots els gustos i el Parc és en molts 
casos el punt neuràlgic. Hi prenen 
part els Diables Atabalats, que són 
el primer ball parlat de la ciutat i 
que disparen davant l'atenció de 
tothom els seus versots afilats. O 
també hi veiem ballar el gegant 
Mossèn Biscúter, amb l'elegància 
del recordat sacerdot del barri en 
honor del qual es va fer la figura. 
Balls, mostres de cultura, matina-
des, gegants, activitats infantils i 
concerts completen el programa 
anyal d'una festa molt estimada.

Rosselló, 4
08303, Mataró

tel. 937 995 187

Expenedoria nº 22
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C/ MAJOR 12, MATARÓ
T. 937 039 898 · M. 606 444 560

info@ilurohogar.com

Ático de 115 m2
+ 80m2 de terraza
4 habitaciones
+ 2 baños

EXCLUSIVA
EN ROCABLANCA

185.000€

 A Cerdanyola, com a la resta 
del món mundial en general i de 
Mataró en concret la gent no es 
posa d'acord –per sort– en ser d'un 
equip de futbol, en votar un partit 
polític o en anar a comprar allà 
mateix. En l'únic que tothom però 
és unànime al barri és a l'hora de 
senyalar quin és el gran mal en-
dèmic d'aquest: l'aparcament.  El 
març passat, aquesta problemàtica 

va tornar a primera plana quan 
es va destapar la tolerància de la 
Policia Local de Mataró amb l'ús 
de la grua a determinats carrers 
del barri. De moment, el govern 
municipal manté que la situa-
ció donada des de fa anys per la 
manca d'aparcament es mantin-
drà fins que es redacti el nou Pla 
de Mobilitat. Des de la direcció de 
Via Pública no es preveu aplicar 

El mal endèmic d'aparcar al barri
La falta de places en superfície és evident i propicia que en alguns carrers es toleri per 
part de la grua municipal aparcar en zones prohibides

Pla de Mobilitat

Mataró ja ha signat el 
Pacte per la Mobilitat, 
precedent del Pla que 
hauria de resoldre  
aquesta problemàtica 

barri a barri Cerdanyola

Tot barri 13,14 cerdanyola aparcament.indd   2 28/9/16   17:19
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C/ MAJOR 12, MATARÓ
T. 937 039 898 · M. 606 444 560

info@ilurohogar.com

Ático de 115 m2
+ 80m2 de terraza
4 habitaciones
+ 2 baños

EXCLUSIVA
EN ROCABLANCA

185.000€

El pla de l'Ajuntament de 
Mataró del mandat 1999-
2003 d'aplicar la zona blava 
en àmplies zones del barri va 
topar amb un fort rebuig per 
part dels veïns que es van 
organitzar en protestes molt 
importants i fins i tot van 
aparèixer alguns parquíme-
tres inoperatius. Finalment 
l'Alcalde Manuel Mas es va fer 
enrere però la protesta veïnal 
de Cerdanyola va ser caldo 
de cultiu d'una candidatura 
que es va quedar a les por-
tes d'entrar a l'Ajuntament: 
Alternativa Vecinal.

Contra les  zones  
blaves, una lluita  
històrica

cap mesura temporal i s'espera 
que sigui a través de la nova pla-
nificació que s'articulin solucions 
definitives al problema. La regidora 
de l'àrea, Núria Moreno, diu que a 
falta d'espai al barri per fer grans 
aparcaments, la nova planificació 
pot preveure canvis viaris o petites 
actuacions urbanístiques que ge-
nerin noves places d'aparcament 
als carrers amb més mancances.
La solució, diu la regidora, ha d'ar-
ribar "des del Pla de Mobilitat, tre-
ballant en profunditat amb les 
places d'aparcament exteriors i 

interiors i amb el desenvolupa-
ment urbanístic, veient quin serà el 
tractament de cadascun d'aquests 
carrers". En aquest sentit, veu pos-
sible canviar el sentit d'alguns car-
rers o modificar voreres per habi-
litar noves places.

En qualsevol cas, però, la solu-
ció ha de ser fruit del "consens" 
i "sota llum i taquígrafs", segons 
Moreno. Sense fer-ne una referèn-
cia explícita, la regidora es referia 
així al 'pacte no escrit' anys enrere 
amb el barri perquè la grua muni-
cipal no actuï

núm. 1739 del 30 de setembre al 6 d'octubre de 2016
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 La zona del Sorrall està pendent 
d'una empenta per a la tan es-
perada i anunciada operació de 
desenvolupament urbanístic. De 
l'Ajuntament i del seu pla depèn 
que aquesta zona es converteixi 
en un nou pol d'activitat econòmi-
ca i que enllaci directament amb 
l'autopista amb una nova entrada 
al barri que completi la darrera 
operació de la Generalitat en els 
accessos a la ciutat.

 Generalitat va aprovar defini-
tivament el 31 de juliol de 2015 el 
planejament urbanístic de l’àmbit 
del Sorrall definit per l’Ajuntament. 

La nova ordenació permetrà dig-
nificar l’entrada de Mataró des 
d’Argentona i el Vallès Oriental, 
preservarà els espais lliures de la 
zona de garrofers i pinedes pròxi-
ma al turó de Cerdanyola i dotarà el 
barri de Cerdanyola amb una nova 
zona d’usos terciaris i comercials.

En el marc d’aquest planeja-
ment urbanístic, que hauran de 
desenvolupar els propietaris del 
sòl, PUMSA està redactant dos pro-
jectes per millorar l’accés a l’àmbit 
del Sorrall.

En una primera fase es preveu 
urbanitzar el tram de la carretera 

El Sorrall, pendent de la inversió
La conversió de la zona propera a l'equipament esportiu en una zona terciària i de 
comerços, amb l'entrada directa a la carretera, segueix pendent d'iniciar-se

Pendent d'inversió

La connexió directa amb 
la nova rotonda, que  
permetrà un millor accés 
al barri depèn de la inver-
sió dels propietaris 

d’Argentona que passa pel Sorrall, 
que la Diputació de Barcelona ha 
acordat cedir a l’Ajuntament. En 
concret, es tracta del tram de la 
C-1415c entre l’inici del terme mu-
nicipal de Mataró i la rotonda on 
conflueixen l’avinguda de Josep 
Puig i Cadafalch i les rondes de 
Bellavista i de Josep Tarradellas. 
Aquesta reconversió de la carrete-
ra en via urbana es finançarà amb 
una subvenció de la Diputació, 
que ha cedit 470.000 € en el marc 
del Pla Xarxa de Governs Locals 
2012-2015. La segona fase de 
les obres planificades consistirà 

barri a barri Cerdanyola
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Va compartar polèmica el 
pacte signat fa mesos en-
trel'Ajuntament de Mataró 
i l'empresa Nuscamps SL, 
concessionària d'aquest im-
portant i freqüentat espai es-
portiu al barri de Cerdanyola. 
L'Ajuntament assumeix en 
el pacte part del deute de 
l'empresa i li bonifica preus 
públics a canvi que la con-
cessió renunciï a ampliar les 
instal·lacions fins al sostre 
de metres quadrats pactats 
en el plantejament inicial 
d'aquest espai. D'aquesta 
manera es vol equilibrar els 
comptes d'aquest espai, que 
havia acumulat pèrdues.

El pacte polèmic per 
fer viable l'equipament 
esportiu

precisament en construir el vial 
de connexió entre aquestes dues 
rotondes, obra que s’avançarà però 
anirà a càrrec dels propietaris del 
sector. Per tant depèn de la inver-
sió, tot plegat. 

Es preveu que aquests projectes 
d’urbanització es tramitin per la 
seva aprovació i es licitin les obres 
durant el 2016; i que els treballs 
s’iniciïn i finalitzin durant el 2017.

El projecte urbanístic
Els pla de l'Ajuntament contempla 
un aprofitament privat de la zona 
al voltant del Centre d’Esports ho-
mònim de més de 40.000 metres 

quadrats de superfícies mitjanes 
especialitzades, edificis de planta 
baixa i un màxim de dos pisos per 
a oficines i altres usos terciaris com 
poden ser hotels o establiments 
de restauració. 

El nou Sorrall es presenta com 
un nou pol d’atracció a Mataró, 
com l’aposta per dignificar l’en-
trada a la ciutat des del Vallès 
Oriental i, alhora, permet prote-
gir la zona verda dels Garrofers, 
que es connectarà amb la torre de 
Can Palauet amb un cordó verd. 
També garanteix l’aparcament al 
voltant de tota la zona, que és la 
principal preocupació dels veïns.
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Aparatus
Puig i Cadafalch, 224

Gescobar
Puig i Cadafalch, 181

Pili Luque
Nàpols, 29

Mediterranea 
Natural
Isla Cristina, 3

Oliva Automoció
Joan Maragall, 1

Jorge Matas
Jaume I, 40

Assessoria Domingo
Lluís el Pietós, 32

Joyería Relojería 
Garcia
Rosselló, 23

Hostal Isla Cristina
Isla Cristina, 1

Dres. Lisak
Puig i Cadafalch, 181

Pneumáticos 
Rodamón
Carrer Major, 59

Notario Fotógrafos
Cerdanya, 19
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4

125

6126
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1210

11

12

Autoescola Mataró
Puig i Cadafalch, 195

Farmàcia Subirana
Rosselló, 43-45

Ferri-Tot
Mare de Déu 
de la Cisa, 6-8

Taller Jimo
Girona, 5

Ferreteria Rodesa
Torre Palauet, 1

Colada Plus
Carrer Major, 54

Farmàcia Corona-
Subirana
Ramon Berenguer, 73-75

Motos Martínez
Gatassa, 19

Anails Extrem
Carrer Major, 21

Estanco Indiano
Rosselló, 4

Bar Restaurante 
Villanueva
Jaume I, 69

Motos Godoy
Capellanets, 14

13

14

1215

16

17

18

19

1220

21

22

23

1224

Tapizados 
Rocablanca
Rocablanca, 83

Moto Racing
Rosselló, 41

Iluro Hogar
Carrer Major, 12

Arrels Centre 
d'Estètica
Rocablanca, 112

Asesmat
Rocablanca, 114

Motos Jesús 
Martínez
Bellavista, 7

Clínica Veterinaria
Gatassa
Gatassa 85

25
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Varietat i proximitat

Cerdanyola és el barri de 
Mataró amb un comerç 
propi de proximitat més 
ric i variat 
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Dissabte

1 d'octubre

12:00h // Jardins de l'antic 
Escorxador (Mataró) //  

DJ HOCHI,
ELECTRÒNICA DE VERMUT

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

Marc Nürel + Voltereta
Divendres 30 setembre / 20:30h 
/ Arc Cafè Cultural (C. Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa.
Sessió electrònica experimental. 
Artclic!, cicle de música electrò-
nica, experimental i arts visuals. 

Suite poemàtica musical: 
"Argentona"
Dissabte 1 octubre / 19h / Foment 
Mataroní (C. Nou, 11. Mataró) / 
Preu: 15€. Recaptació destinada 
a Creu Roja.
Suite poemàtica musical per a pi-
ano, cor, solistes i rapsoda, amb 
poemes de Josep Lladó i Pascual 
i música de Pere González i Gasull.

Nit de Swing
Divendres 30 setembre / 22h / 
Centre Moral (Rambla Francesc 
Macià, 57. Arenys de Munt) / Preu: 
6€. Menors 25 anys: 3€.
Big Band Arenys i Big Band Menut.

Svart Vin
Dissabte 1 octubre / 20h / Arc 
Cafè Cultural (C. Pujol, 26. Mataró) 
/ Taquilla inversa.
Jove grup mataroní de música tra-
dicional irlandesa. 

Òpera: 'Don Pasquale'
Diumenge 2 octubre / 18h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró) / 
Entrada: 22€. Reduïda: 20€.
L'Orquestra Aula Lírica presenta 
aquesta òpera de Gaetano Donizetti 
i Giovanni Ruffi ni en concert. 

TEATRE I DANSA //

'Un món de bogeria... El pot de 
les potingues'
Divendres 30 setembre / 21:30h 
/ Les Esmandies (Rda. O'Donnell, 
94. Mataró) / Entrada lliure, apor-
tació voluntària
Espectacle d'humor esbojarrat per 
a tots els públics, de la companyia 
mataronina Pàmboli Teatre.

Misèria
Tots els dissabtes (21h) i diu-
menges (19h) d'octubre / La 
Destil·leria. Espai Cultural (Camí 
Ral, 284. Mataró) 610.594.378
Adaptació teatral de la famosa novel-
la d'Stephen King, dirigida per Pere 
Vàzquez i interpretada per Lídia 
Rovira, Santi Clavell i Xavier Codony. 

Guia cultural

El cicle de música Artclic pros-
segueix aquest dissabte des-

prés del seu debut i ho fa repetint 
emplaçament als Jardins de l'Es-
corxador i horari, a l'hora de fer el 
vermut. El protagonista en aquesta 
ocasió serà Dj Hochi que si bé és 
conegut per ser resident al Clap 
i mesclar tot de músiques balla-
bles i mestisses aquí oferirà la 
seva versió més desconeguda 
i electrònica.

Agenda 1739.indd   2 28/9/16   18:34
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'Temps'
Diumenge 2 octubre / 19h / Can 
Gassol (Pl. Pepa Maca, 15 Mataró) 
/ Preu: 6€.
Espectacle fusió a càrrec de Mateu 
Peramiquel (composició i piano) i 
Julia Koneva (coreografi a i dansa). 

Festival Senseportes 2016
5è Festival d'arts al carrer.
Dissabte 1 octubre: D'11 a 14h i de 16 
a 19h Plaça Nova, "El Viatge" de la 
Cia. Tombs Creatius i " L’animalada" 
de la Cia. Katakrak. 17h Terrassa 
de la Rectoria, "Diggi Daggi" de 
la Cia. Duo da capo. 18h La Sala, 
"L’Avar" de la Cia. Pelmànec. 18:10h 
de Pl. Nova a C. Gran, "Open Door" 
de la Cia. Perehosta. 18:45h Can 
Doro, "Tabernáculo" de Caspar. 20h 
al Centre Parroquial, "Spazi...O" 
de la Cia. Dikothomia. 21h Espai 
Velcro, "Gàbia" de la Cia. Jungle 

Low Mask. 22:15h de Pl. Nova al 
C. Gran, "L’Home Bala (i la ovella 
parla)" de l'Albert Vinyes. 23h a 
Can Doro, "Black & Blue". 0:30h 
Pl. de l'Església, "Be God Is" de la 
Cia. Espai Dual.
Diumenge 2 octubre:  11h a La Sala, 
"Peus de Porc" de la Cia. A Taula!. 
12h Pl. Nova, "Ricky, el Profesor de 
Tenis" de la Cia. La Mano Jueves. 
13:15h Pl. Nova, "Entre tu i jo" de 
la Cia. Mar Gómez.

XERRADES I LLIBRES /

A cau d'orella 
Divendres 30 setembre / 18:15h 
/ Biblioteca Municipal (C. Gran, 
3-5. Argentona)
"Històries d'un veïnat", contes per 
nadons d'1 a 3 anys de la mà de 
Marta Catalan.

El traginer de contes
Divendres 30 setembre / 20h / La 
Destil·leria. Espai Cultural (Camí 
Ral, 284. Mataró)
Contes per a adults "Viatge al buit 
a través dels contes", a càrrec de 
Pep Duran.

"La maleta viatgera"
Diumenge 2 octubre / 12h / 
Ca l’Arenas (C. Argentona, 64. 
Mataró)
Activitat recomanada per a infants 
a partir de 5 anys.

Xerrada-vermut: 'Àmbit tècnic'
Diumenge 2 octubre / 12h / 
Cafeteria Alarona (Pl. Santa Maria, 
6. Mataró) / Entrada lliure.
Amb professionals de l’àmbit tècnic 
de la Sala Cabanyes: Didac Díez de 
Andino, Joan Grané i Xevi Ribas.

TEATRE /

'El rey'
Divendres 30 setembre / 21h / Teatre 
Monumental (La Riera, 169. Mataró) 
/ Platea: 21€. Amfi teatre: 17€.
Espectacle de Teatro de Barrio 
sobre la monarquia espanyola. 
Protagonitzat per Luís Bermejo, 
Guillermo Toledo i Alberto San Juan.

MÚSICA /

Ferran Exceso + convidats
Divendres 30 setembre / 22h / Sala 
Clap (C. Serra i Moret, 6. Mataró) / 
Anticipada: 6€. Taquilla: 8€.
Ferran Conejos, excantant d'Exceso, 
ofereix un concert en solitari especi-
al, acompanyat de músics convidats.
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INFANTIL /

'Entre pinces'
Diumenge 2 octubre / 12h / Casal 
Nova Aliança (c. Bonaire, 25. 
Mataró) / Preu: 7€.
Espectacle amb circ i música a 
càrrec de la Companyia Solfasirc. 
Organitza: Circulant, Circ en 
Moviment. Cicle "Sortim en Família".

XERRADA /

'Aquest nen llegeix malament, 
té dislèxia?'
Dijous 4 octubre / 19h / Fundació 
Hospital (c. Sant Pelegrí, 3. Mataró).
Xerrada de Belén Novoa, logopeda 
especialista en trastorns del llen-
guatge i difi cultats d’aprenentatge.

'Reciclar per ajudar'
Dijous 6 octubre / 19h / Biblioteca 
Municipal Ernest Lluch i Martín 
(c. Santa Eulàlia, 66-80. Vilassar 
de Mar)
Xerrada sobre ecologia, a càrrec 
de José Luís Gallego, divulgador 
ambiental i escriptor.

Tinc ansietat i/o depressió. Què 
puc fer per superar-ho?
Dijous 6 octubre / 19h / Fundació 
Hospital (c. Sant Pelegrí, 3. Mataró).
Xerrada a càrrec de l'equip d'aten-
ció psicològica de la Fundació.

'Fabriques de Mataró 01'
Dijous 6 octubre / 19:30h / 
Llibreria Maresme (C. Isern, 43. 
Mataró)
Presentació del llibre de Pilar 
Gonzàlez-Agàpito. 

Tardor Literària
Dijous 6 octubre / 20h / Biblioteca 
Municipal (C. Gran, 3-5. Argentona)
Amb el llibre "És l'amor que mou 
el cel i les estrelles" amb l'autora 
Antònia Carré-Pons.

INFANTIL //

La festa dels colors
Dissabte 1 octubre / 12h / Museu-
Arxiu Can Caralt (Ctra. de Sant 
Vicenç, 14. Sant Andreu de 
Llavaneres) 
Activitat familiar al museu amb 
visita, lectura d'un conte i taller 
de colors, adreçada a infants a 
partir de 5 anys 

Biblioteca Popular Fundació Iluro
(c. d'en Palau, 18. Mataró).
Divendres 30 setembre / 17:30h: 
L'hora del conte: "Els viatges de 
l'Olga", de Paul Maar.
Dimecres 5 octubre / 17:30h: 
Art Time: "Parlem i pintem: Andy 
Warhol i el Pop Art". 
Dijous 6 octubre / 17:30h: Els di-
jous a la biblio... en anglès: "The 
crocodile who didn't like water" by 
Gemma Merino.

'La mongetera mágica'
Diumenge 2 octubre / 18h / 
Teatre Principal (c. Església, 45-
47. Arenys de Mar) / Anticipada: 
5€. Taquilla: 6€. 
Teatre familiar a càrrec de la Cia. 
Festuc Teatre.

Biblioteca Pompeu Fabra 
(Pl. Occitània, s/n. Mataró).
Dimarts 4 octubre / 18h: Hora del 
conte especial: "Va de trens!", a 
càrrec de Laura Tamayo.

Biblioteca Pública Antoni 
Comas (C. del Prat de la Riba, 
110. Mataró).
Dimecres 5 octubre / 18h: 
"Menjacontes: Cançons i contes 
per llepar-se'n els dits", a càrrec 
de la companyia Ai’las.

Buc de contes
Dijous 6 octubre / 17:30h / Buc de 
llibres (Muralla Tigre, 31. Mataró).
Narració del conte 'El llop fa 
vaga' de Christophe Pernaudet i 
Sébastien Chebret.

Facciamo due chiacchiere
Dimarts 4 octubre / 19h / 
Biblioteca Pompeu Fabra (Pl. 
Occitània, Mataró)
Tertúlia literària en italià amb l'obra 
"Se una notte d'inverno un viaggi-
atore", d’Italo Calvino.

'Dones a la direcció clandestina 
del PSUC de Mataró'
Dimarts 4 octubre / 19h / Ateneu 
Fundació Iluro (La Riera 92. Mataró).
Taula rodona vinculada a l'exposició 
'La infància del PSUC'.

Véns a la tertúlia?
Dimecres 5 octubre / 19h / 
Biblioteca Pompeu Fabra (Pl. 
Occitània, Mataró)
Tertúlia literària amb "Els Germans 
Karamàzov", de Fiòdor Dostoievski.

Un món de llibres
Dimecres 5 octubre / 19h / 
Biblioteca Antoni Comas (Mataró)
Tertúlia sobre "El adversario", 
d'Emmanuel Carrère. 

Palestina i Israel: del confl icte 
a la xarxa de violències
Dijous 6 octubre / 19h / Can 
Palauet (c. d'en Palau, 32. Mataró)
Xerrada a càrrec de Joan Cañete 
(periodista i escriptor). 

Talking About...
Dijous 6 octubre / 19h / Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró)
Tertúlia literària en anglès amb 
l'obra "The Ballad of the Sad Café", 
de Carson McCullers.
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TALLERS I CURSOS //

Taller de danses gregues
Dissabte 1 octubre / 10:30h / 
Centre Parroquial (c. Bernat 
de Riudemeia, 4. Argentona) / 
Inscripcions: 657.406.917.
La dansa tradicional grega presen-
tada com una eina per explorar de 
manera participativa la persona, el 
grup, l'expressió corporal, la iden-
titat, la cultura i la festa.

Tallers veïnals 2016/17
Inscripcions (de dilluns a diven-
dres de 17 a 21h): Les Esmandies 
Casal de Barri (Rda. O'Donnell, 
94. Mataró) / Tel: 937.57.88.57. 
Aikido / Hatha Ioga / Kundalini 
Ioga / Tai-Txi / Pilates / Seitai 
Relaxació / Restauració de mobles 
/ Dibuix i Pintura Adults / Dibuix i 
Manualitats infants / Patchwork / 
Labors i Puntes / Fotografi a Digital 
/ Llenguatge Musical / Guitarra / 
Dansa Afrofusion / Informàtica / 
Iniciació Xarxes socials / Francès 
per a viatjar / Anglès per a viatjar. 

Cursos de Taller d'Idees
Can Fugarolas - Taller d'Idees (C. 
Tolón, 8. Mataró) / Informació i 
inscripcions: www.tallerdidees.cat
Nous cursos per a persones amb 
i sense discapacitat. Trobades 
en escena (teatre i dansa) / Ioga 
/ Tribukada percussió / Dibuix, 
Pintura i Matèria / Educació sexu-
al i afectiva / Programa de Ràdio / 
Escriptura i clown / Àgora / Cançons 
signades / Teatre de Carrer.

Tallers La Destil·leria
Inici del curs: 3 d'octubre / La 
Destil·leria. Espai Cultural (Camí 
Ral, 284. Mataró).
Art Urbà / Artteràpia / Joieria 
/ Escriptura / Dibuix i Pintura / 
Línia, Taca i Color / Música Popular 
Catalana / Maquillatge per a cinema 
/ Expressió Plàstica / Estampació 
/ Dansateràpia / Cinema / Tallers 
infantils / Gegantons / Escultura / 
Restauració.  

FESTES I FIRES //

Gin&Tapes al Mercat
Divendres 30 setembre / 20h / 
Mercat municipal (Riera Bisbe 
Pol, 82. Arenys de Mar)
Jornada gastronòmica on diver-
sos restauradors i paradistes del 
Mercat oferiran Gintònics i tapes 
elaborades a preus populars.

Mataró x Càritas 2016
Dissabte 1 octubre / D'11 a 21h / 
Plaça Santa Anna (Mataró)
Jornada solidària amb activitats i 
actuacions musicals. 11h, inaugu-
ració. 11:30h, Quartet Estrany. 12h, 
Agrupació Musical del Maresme. 
13h, Gegants de Mataró. 14h, arros-
sada popular solidària (5€). 16h, 
Tribukada. 16:30h, All Star Karaoke. 
17:15h, A Càmara lenta. 18h, bere-
nar. 18:15h, Barbuts Jazz Band. 19h, 
Havaneres Mestre d'Aixa. 20h, Sala 
Cabanyes. Durant tot el dia, reco-
llida d'aliments (llet, conserves de 
peix i oli), venda de llapis solidaris 
i cava, recollida donatius.

Fira Fora Estocs 
Dissabte 1 octubre / De 10 a 20h / 
Avinguda Eduard Ferrés (Vilassar 
de Mar)
Parades amb productes de la tem-
porada anterior a bon preu.

Ballada de sardanes
Dissabte 1 octubre / 19h / Plaça 
de Santa Maria (Mataró)
A càrrec de la cobla La Principal 
del Llobregat.

Flowshop Presó
Diumenge 2 octubre / De 10 a 
14h / Pati del Cafè Nou (Mataró)
Market al carrer de moda, comple-
ments, llar i oportunitats.

Fira d'artesania
Diumenge 2 octubre / A partir de 
les 10h / Plaça Ajuntament i part 
baixa de la Riera (Arenys de Mar)
Venda de productes artesanals, fets 
a mà. Associació Col·leccionisme 
Nou i Vell (Crisàlide).

RUTES I VISITES //

Nau Gaudí i Col·lecció Bassat 
Diumenge 2 d'octubre / 12h / Nau 
Gaudí (c. Cooperativa, 47. Mataró)
Visita guiada a l'edifi ci i per l'expo-
sició Col·lecció Bassat. 1980-1989.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

CAMINADA /

Mataró Camina per l'Alzheimer
Diumenge 2 d'octubre / De 8 a 9h 
/ Ermita de Sant Simó (Mataró) / 
Inscripció adult: 8€. Menors de 12 
anys: 4€. www.matarocamina.org
IX edició de la caminada solidària 
de l'AFAM amb 3 recorreguts per 
adaptar-se a tots els públics.   

RUTA LITERÀRIA /

'Passejant per Mataró amb 
Joaquim Casas'
Diumenge 2 octubre / 11h / Des 
de la Pl. Santa Anna (Mataró) / 
Inscripció prèvia: 93.741.29.20.
Passejada literària per un Mataró 
ja desaparegut.
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'El nom de Déu és femení'
Col·legi d'Aparelladors i Arqui-
tectes Tècnics (Pl. Can Xammar, 
2. Mataró) / Inauguració: diven-
dres 30 setembre a les 19:30h. 
Fins al 22 d'octubre.  
Obra recent de Mario Pasqualotto.

Marta Bassa
Museu Arxiu Can Caralt (Sant 
Andreu de Llavaneres) / Inauguració: 
divendres 30 de setembre a les 
19:30h. Fins al 23 d'octubre.
Exposició de pintura.

Biblioteca Pública Pompeu 
Fabra (Pl. Occitània. Mataró).
De l'1 al 7 d'octubre:
• 'El tren Barcelona - Mataró 1848'.
Fins al 5 d'octubre:
• Geografi a de la rumba catalana.

'Aqua Fontis Salutaris. Aigua, 
higiene i salut'
Museu del Càntir (Pl. de l’Esglé-
sia, 9. Argentona) / Fins al 23 
d'octubre. 
El control de la potabilitat de l'ai-
gua al llarg de la història.

Neandertals a Catalunya
Can Serra. Museu de Mataró (El 
Carreró, 17, Mataró) / Fins al 30 
d'octubre.

'Eclèctica'
Hotel Atenea Port (Pg. Marítim 
324. Mataró) / Fins al 20 
novembre.
Exposició de l'artista mataronina 
Ma Carme Bufí. Mostra de pintu-
res - olis i experiments.

'Rostres'
La Destil·leria Espai Cultural (Camí 
Ral, 282. Mataró) / Fins al 20 
d'octubre.
Exposició d'Enric Sala.

Essències 3D
Espai Gatassa (C. Josep Montserrat 
Cuadrada, 1. Mataró) / Fins al 13 
d’octubre.
Joies elaborades amb tècniques 
tradicionals i noves tecnologies.

30 anys de la Passió Infantil
Centre Cívic Cabot i Barba (Pl. de 
Miquel Biada, 5. Mataró) / Fins al 
14 d'octubre.
Exposició amb motiu dels 30 anys 
de la Passió Infantil de Mataró.

'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.  

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.

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': 
Arquitectura, espai, arts aplicades 
i els ofi cis artístics del Palau Güell.
Fins al 23 d'octubre: 
• 'Col·lecció Bassat. Art 
Contemporani de Catalunya 1980-
1989 (I)'. Art català dels anys 80.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

INAUGURACIÓ //

'Jerusalem ID'
Can Palauet (C. d’en Palau, 32. 
Mataró) / Inauguració: divendres 
30 de setembre a les 19:30h. Fins 
al 27 de novembre.
Inauguració i visita comentada a 
l'exposició a càrrec de Mapasonor + 
Domènec amb el suport del M|A|C.

facebook.com/totmataro
L’actualitat de Mataró al Facebook!
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Sèniors

Comptadors intel·ligents

La instal·lació de comptadors intel-
ligents per part d'Endesa, l'hi supo-
sa un estalvi econòmic, amb el con-
trol remot del consum, inicialment 
no compensat amb una disminu-
ció de la factura al client. Aquest 
estalvi no té en compte millorar els 
serveis als clients, els qui se'ls hi 
pot tallar el subministrament quan 
se sobrepassa la potència contra-
ctada, sense prèviament establir 
un període d'adequació d'aquesta 
potència amb els consums reals, 
que eviti aquesta possible inter-
rupció automàtica. Tampoc millora 
el servei als clients que viuen en 
comunitats de propietaris, a on 
els comptadors estan situats en 
llocs comunitaris, als que cal des-
plaçar-se per visualitzar els seus 
missatges, moltes vegades amb 
dificultats, per la seva situació o 
per estar molts d'ells protegits amb 
cobertes de plàstic opaques, per 
culpa del pas del temps.

Aquests nous comptadors hauri-
en de ser fàcilment accessibles en 
els habitatges individuals i també 
mitjançant el seu control remot 
amb una aplicació APP. En lloc de 
facilitar el servei als clients se'ls 
hi complica la vida, amb un nou 
sistema de control que no els té en 
compte, així com amb un telèfon 
de pagament 902 per solucionar 
els seus dubtes. Molts clients po-
den patir una interrupció del sub-
ministrament, en la fase inicial de 
funcionament dels comptadors, 
per culpa del dispositiu de control 
de potència, la qual cosa els hi pot 
suposar un clar perjudici, sobretot 
a gent gran d'edat avançada que viu 
sola, que difícilment podrà restablir 
el subministrament interromput.   
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com
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ACTIVITATS //

Xerrada: 'La sexualitat i l'afec-
te en la vellesa'
Dimarts 4 octubre / 19h / Casal 
Municipal de la Gent Gran de 
Molins (C. de la Mare de Déu dels 
Àngels, 16. Mataró)
Conferència a càrrec de Creu Roja. 
15è cicle d’activitats formatives per 
a la gent gran.

CASALS //

Casal de gent gran Jaume 
Terradas. Carrer Argentona, 59. 
Mataró. Tel: 93.757.99.52. 
Activitats al casal: • Ball: tots els 
diumenges a les 17h. • Juguem tots: 
cada dimecres a les 16h. • Petanca: 
melé cada diumenge.

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

Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Música: Dimarts 4 d'octubre a les 
17h, actuació Coral "La Toscana" 
de Mataró. • Excursions: Dijous 17 
novembre, Ruta de l'Aigua (amb 
esmorzar a la Gleva i dinar a Sant 
Hilari Sacalm), preu 43€. Del 12 al 
17 de desembre, sortida a Lloret 
de Mar, preu: 179€. • Ball dimecres 
16,30h a la Sala del Bar. • Activitats 
i tallers: Pintura a l’oli. Puntes 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: 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 dimecres). Jocs de taula.

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.

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).

Per a enviar informació:

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C. d'en Xammar, 11. Mataró

Gent gran www.totmataro.cat/gentgran 

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
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Mataró es cita amb el millor del gospel europeu 
El Casal de l'Aliança acull una jornada de tres dies de workshops amb els reconeguts 
directors europeus de coral de gospel Moisès Sala, Didier Likeng i Fred Lewin

Música: Redacció

  Mataró es converteix en la ca-
pital del gospel durant tres dies 
per a viure una experiència única 
amb tres dels millors directors de 
corals gospel d’Europa. 

I és que els dies 14, 15 i 16 
d’octubre, els amants del gospel 
tenen l’oportunitat d’aprendre 
cançons polifòniques i treballar 
tècniques vocals gràcies a les tres 

masterclasses de quatre hores ca-
dascuna que impartiran Moisès 
Sala, director de The Gospel Viu 
Choir (Espanya), Didier Likeng, di-
rector de Gospel For Life (Bèlgica) i 
Fred Lewin, director de Good News 
Gospel Choir / Alleluia Singers 
(França).

Tres autèntics mestres del gospel 
que per primera vegada estaran 
junts i que ho faran a Mataró per 
donar el bo i millor d'ells mateixos 
a través de tallers únics.

Les jornades de tres dies inclou-
ran fi ns a tres workshops amb els 
artistes, a un preu de 95 euros, que 
se celebraran el divendres i el dis-
sabte al Teatre del Casal l’Aliança. 
al centre de la ciutat. 

L'espai també serà l'escenari de 
l'assaig comú que es farà el diu-
menge al matí i del concert fi nal 
gratuït, previst per a la tarda i amb 
aforament limitat. Un intens cap 
de setmana per passar al millor 
dels ritmes. 

Cedides 

Moisès Sala, Didier Likeng i Fred Lewin junts en un esdeveniment únic. 
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Pantalans de darrera generació pel Port
S'han renovat les instal·lacions pels amarratges de les embarcacions després que 
s'enfonsés una part de l'antiga infraestructura 

Societat: Cugat Comas

  "A partir d'una urgència hem 
creat una oportunitat". Les pa-
raules de Ricard Font, Secretari 
de Territori i Mobilitat i de David 
Bote, Alcalde de Mataró, defi nei-
xen l'acte que divendres passat va 
fer venir a Mataró el Conseller Rull 
per inaugurar els nous pantalans 
del Port de Mataró. La referència 
a la 'urgència' era deguda al fet 
que un enfonsament dels antics 
pantalans va ser el que va propici-
ar una operació que s'ha fet gran i 
que renoven les instal·lacions amb 
noves tecnologies i materials i per 
propulsar aquesta instal·lació cap 
al futur. Josep Rull va assegurar que 
“volem utilitzar els ports com una 
locomotora per generar activitat 
econòmica, hem utilitzat aquestes 
obres a Mataró com a credencials 
d’allò que volem que sigui el Pla de 
Ports i d’allò que ja contempla la 
Llei de Ports que s’està tramitant 
al Parlament”.

David Bote, per la seva banda, 
va assegurar que "malgrat el punt 
de partida, que va ser un incident, 

les parts implicades han treballat 
amb entesa i ens permeten tenir 
un Port preparat per seguir gua-
nyant cada cop més importància 
per a la ciutat". Es calcula que la 
instal·lació genera mig miler de 
llocs de treball entre directes i indi-

rectes i l'Ajuntament està pendent 
d'un pla específi c que el dinamitzi, 
la següent pantalla després de la 
intervenció en els pantalans que 
permet posar al dia la part que més 
preocupava els usuaris.

Les obres
Les obres han renovat més de 1.650 
metres lineals de pantalans de tres 
metres d’amplada, tot abastant 

1.080 amarratges, i les seves instal-
lacions associades. L’actuació ha 
consistit en la substitució de les 
plaques alveolars de formigó que hi 
havia per unes d’alumini i material 
sintètic, amb una millor resistència 
a la corrosió marina i una estructu-
ra més funcional i adaptable a les 
necessitats d’amarratge. El pavi-
ment que s’ha utilitzat és ecològic i 
ofereix més adherència i protecció 
contra la corrosió. El sistema cons-
tructiu ha estat innovador perquè 
ha permès dur a terme les tasques 
d’enderroc de les plaques antigues 
i la instal·lació de les noves sense 
haver de mobilitzar les embar-
cacions amarrades. També s’ha 
modernitzat el subministrament 
d’aigua i llum a les embarcacions 
amb la implantació d’un sistema 
de telegestió.

El president del Consorci, el ma-
teix Ricard Font, va valorar que “el 
port és ara avançat al seu temps 
en termes mediambientals”, grà-
cies a “una obra exemplar, feta en 
temps rècord i pensada per servir 
els seus usuaris”.

1.650

Les obres han renovat 
més de 1.650 metres 
lineals de pantalans per 
abastir més d'un miler 
d'amarratges
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"Es va aconsellar votar el PSC a la paella"
L'Associació de Veïns de Rocafonda critica durament els organitzadors de l'àpat 
popular i dóna per tancat l'afer 

Societat: Mireia Biel

 L’Associació de Veïns de 
Rocafonda critica durament els 
organitzadors de la paella en un 
comunicat enviat als mitjans de 
comunicació després de la forta 
polèmica que l’acte ha generat a 
les xarxes socials durant la darrera 
setmana. El col·lectiu assenyala 
directament el PSC com a respon-
sable de “la politització de l’acte”, 
ja que asseguren que un dels im-
pulsors és militant del partit i que 
durant l’àpat "es va aconsellar per 
megafonia el vot socialista" a les 
pròximes eleccions municipals.

El document també aclareix que 
el seu posicionament va ser clar 
des d’un bon inici i recorda que 
quan l’organització es va posar 
en contacte amb l’associació per 
demanar els permisos correspo-
nents, les demandes van ser clares: 
“canviar els ingredients per l’acte 
inclusiu, incorporar dos membres 
de l’associació al grup per evitar 
incidents i que els diners recap-
tats no es destinessin a cap entitat 
religiosa”.

"Sense voluntat d'impedir res"
L’Associació de Veïns lamenta que 

no rebessin resposta, però espe-
cifi ca que tenien molt clar que “el 
fet que no hi hagués entesa, no 
anul·lava la possibilitat de cele-
brar l'acte”. Tot i així, mantenen 
que el grup de comerciants que 
va organitzar l’esdeveniment ho 
va fer “amb premisses excloents i 
segregadores”, com les que, segons 
el comunicat van ser dites pels im-
pulsors: “La farem de porc perquè 
ells no puguin venir”, en relació a 

l’àmplia comunitat musulmana 
que viu al barri, o bé “el barri és 
dels andalusos” i “amb els diners 
recaptats ens n’anirem de copes, 
que per això ens ho haurem currat”.

Tancar l'afer
A més a més, l’Associació de Veïns 
denuncia que la carta que ells van 
fer arribar a l'organització es fi ltrés 
a la premsa, en una maniobra feta 
amb “mala intenció per desacredi-
tar l'AV i encendre els ànims al bar-
ri” i que durant la paella popular, 
es van fer “comentaris despectius i 
de molt mal gust, faltant greument 
al respecte a l'AV i la seva gent”.

L’Associació de Veïns deixa clar 
que aquestes són les darreres de-
claracions que fan sobre l’afer i 
conviden els col·lectius que hi 
ha al barri a seguir treballant per 
Rocafonda per “millorar la con-
vivència i les condicions de vida 
al barri i lluitar per la cohesió, el 
civisme i unes condicions de vida 
dignes, defensant tothom, inde-
pendentment de la seva proce-
dència, creença o tarannà”.

!!

L'Associació de Veïns de 
Rocafonda no es 
tornarà a manifestar 
sobre aquest afer i 
convida els col·lectius 
del barri a treballar per 
millorar la convivència 
i les condicions de vida 
dels veïns
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Comandes i informació:

902 102 515
93 859 05 37
gasoil@esclatoil.cat



EL MILLOR ATAC,
ÉS UNA BONA IDEA.
Juga amb nosaltres!

COMUNICACIÓ CREATIVA

El reforçat femení del Joventut Handbol Mataró comença molt 
fort i és el primer líder de la Lliga Catalana Femenina
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Josep Gomà
Redactor El Tot Esport

Molts dels joves que ara juguen 
a bàsquet a la nostra ciutat, sigui 
a la UE Mataró o al Boet, i també 
molts dels aficionats a aquest es-
port, saben ben poc de la història 
d'aquest esport a  la nostra ciutat, 
que va viure moments gloriosos. I 
en podem recordar uns quants del 
vessant masculí...

Ja l'any 1933 la secció de bàs-
quet de l'Iluro Sport Club va jugar 
el primer campionat d'Espanya, 
perdent a semifinals davant el Real 
Madrid.

Aquest any ja ha fet mig segle 
que la secció de bàsquet del Club 
Esportiu Mataró va quedar en ter-
cer lloc de la Lliga Nacional 1965-
66, en una temporada en què va 
guanyar tots els partits a la seva 
pista descoberta, situada on ara hi 
ha el Palau Josep Mora. Ni el Real 
Madrid, campió d'Europa d'alesho-
res, va poder guanyar aquí.

Durant uns anys es va poder 
mantenir a la màxima categoria es-
tatal, de la que va baixar l'any 1978. 

Més endavant, allà pels anys 

vuitanta el CE Mataró va jugar a la 
1a Divisió B, i el Palau es va omplir 
altra vegada. Però la falta de suport 
va obligar a renunciar a la catego-
ria l'any 1988, a la que es va tornar 
l'any 1991 ja sota el nom de Club 
Bàsquet Mataró, però dos anys més 
tard també es va vendre la plaça.

Uns anys més tard, i ja amb el 
nom de la Unió Esportiva Mataró, 
es va jugar durant 15 temporades 
a la lliga EBA, una categoria que a 
poc a poc va perdre nivell amb la 
creació de les Lligues LEB. I se'n va 
baixar l'any 2011. 

Ara torna la lliga EBA a la nostra 
ciutat i hauria de ser el moment 
que els aficionats al bàsquet apare-
guin novament al Palau Josep Mora 
per donar suport a un equip i una 
entitat que han aconseguit tornar a 
fer pujar una mica el nivell del bàs-
quet a Mataró. 

Està clar que no és encara el que 
la història del bàsquet de la nostra 
ciutat es mereix, però sense l'ajut 
de l'afició és difícil poder anar més 
amunt. Donem-los suport.

Torna la Lliga EBA a Mataró
Puja una mica el nivell del bàsquet de la nostra ciutat

El Personatge

CASA
FUTBOL 2a Catalana
CE MATARÓ -  EUROPA B
Diumenge 2 | 17 h | Municipal del Centenari
FUTBOL 3a Catalana
PLA D'EN BOET - PREMIÀ DALT
Dissabte 1 | 18 h | Municipal  Pla d'en Boet
UD MATARONESA- TURÓ PEIRA
Dissabte 1 | 18 h | Municipal Camí del Mig
AD LA LLÀNTIA - ARGENTONA
Diumenge 2 | 12:15 h | Municipal  La LLàntia

HANDBOL 1a Estatal Masculina
JOVENTUT MAT- SANT CUGAT
Dissabte 1 | 18 h | Pavelló Teresa Maria Roca

BÀSQUET Lliga EBA
MATARÓ FEIMAT- COLLBLANC
Diumenge 2 | 18:30 h | Palau Josep Mora
BÀSQUET Copa Cat. Fem.
PLATGES MAT.- JE TERRASSA
Diumenge 2 | 16:30 h | Palau Josep Mora

FUTBOL SALA 3a Divisió Est.
FUTSAL ALIANÇA-VACARISSES
Diumenge 2 | 12:30 h | Pavelló Teresa M. Roca

FORA
FUTBOL 2a Catalana
LLAVANERES - UD CIRERA 
DiSSABTE 1 | 17 h | Municipal de Llavaneres

WATERPOLO Lliga Catalana
FASE FINAL MASCULINA I FEM.
Dissabte 1 i diumenge 2 | Matins | CN Montjuïc
+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM
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el Esporttot
Charly Giralt
Entrenador Mataró Feimat

Giralt (esquerra), amb el president de la UE Mataró, Joan Ventura. | CEDIDA

"El nostre objectiu és 
mantenir la categoria 
i sabem que no serà fàcil"

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO
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43  JOVENTUT MATARÓ

18 OAR GRÀCIA SAB. B

JOVENTUT MATARÓ: Marta Espejo 
i Laia Argelich,  porteres; Tina Falconi 
(8), Clara Poo (4), Glenda Alis (3), San-
dra Fargas (4), Marina Seda (2), Irene 
Hernàndez (3), Laia Nonell (6), Saray 
Romero (11), Katina Juarez (2). 

32 HANDBOL ESPLUGUES

28 JOVENTUT MATARÓ

JH MATARÓ: Pol Gavañach i Pascual 
Flores porters; Pol Vallhonesta (4), Marc 
López (3), Pepo Juàrez (7), Jan Bonamu-
sa, Dani Aguilera (5), Bernat Muñoz (3), 
Marc Pey (4), Berenguer Chiva, Carlos 
López, Àlex Bosch, Bernat Bonamusa, 
Oriol Prat (1), Manu Núñez. 

PARCIALS CADA 5': 1-2, 4-3, 5-7, 8-9, 
8-11, 12-12 descans; 15-13, 18-15, 23-16, 25-20, 
28-24, 32-28.

LLIGA CATALANA 
FEMENINA

L'equip local no va trobar 
rival en l'OAR Gràcia B 

L'equip femení del Joventut 
Handbol Mataró iniciava la Lliga 
Catalana i ho va fer amb una 
gran exhibició davant de l'OAR 
Gràcia B de Sabadell.

La nova etapa, amb Jordi 
Fernàndez a la banqueta, va tenir 
un començament exitós. L'equip 
groc-i-negre va jugar amb molta 
intensitat en tot moment, so-
bretot en defensa, recuperant 
moltes pilotes i sortint ràpid al 
contraatac, obrint ràpidament 
una gran escletxa en el marca-
dor. A més es va mantenir la 
concentració en tot moment i 
això va fer que la diferència fi-
nal fos una de les més grans de 
la història del club en aquesta 
categoria.

L'equip masculí del Joventut no 
va tenir un bon inici de lliga a la 1a 
Estatal, caient derrotat a la pista de 
l'Esplugues, davant un equip que 
manté el bloc de la temporada pas-
sada i es va mostrar més sòlid en 
els moments importants del matx.

En la primera part, el joc del 
Joventut es va caracteritzar per 
una gran defensa, i això va perme-
tre portar el marcador a un 8-12. 
Però quan tot semblava encarrilat, 
l'avantatge va ser anul·lat abans 
del descans per l'equip local amb 
un parcial de 4-0. I en els primers 
minuts de la segona part va conti-
nuar el parcial negatiu, afegint un 
4 a 1. L'equip groc-i-negre va patir 
un bloqueig en atac i l'Esplugues 
va aconseguir un màxim avantat-
ge de 8 gols a mitja segona part.

A partir d'aquell moment el par-
tit va embogir i es va convertir en 

El JH Mataró al davant

1a jornada (24 setembre)

JH MATARÓ - OAR Gràcia B ............. 43-18
Coope Sant Boi - Lleida Pard. .........18-24
Sant Quirze - Vilamajor ...................29-24
Ascó - Canovelles .............................. 20-19
Cardedeu - Salle Montcada .............32-16
Granollers At- Gavà ...........................31-22
Vilanova Camí - S.Joan Despí B ....33-25

Classificació
JH MATARÓ, Cardedeu, Granollers At.; 
Vilanova Camí; Lleida Pardinyes, Sant 
Quirze, Ascó 2; Canovelles, Vilamajor, 
Coope Sant Boi, S. Joan Despí B, Gavà, 
Salle Montcada, OAR Gràcia B 0.

2a jornada (1 octubre)
VILAMAJOR - JH MATARÓ 
El dissabte (19.15 hores) el Joventut vi-
sita una pista complicada on haurà de 
demostrar les seves aspiracions.

El Sarrià primer líder

1a jornada (24 setembre)

Esplugues - JH MATARÓ...................32-28
Sant Cugat - Sant Joan Despí  ......26-25
La Roca - Sant Quirze ......................23-26
Salle Bonanova - Bordils B .............26-28
Sesrovires - Granollers B ................25-27
Sarrià - OAR Gràcia ...........................34-22
Palautordera - S.Martí Adrianenc .30-27
Montcada - S.Est. Palautordera .....26-20

Classificació 

UE Sarrià de Ter, Salle Montcada, Esplu-
gues, Sant Quirze, Palautordera, Gra-
nollers B, Bordils B, Sant Cugat 2; Sant 
Joan Despí, Bonanova, Sesrovires, Sant 
Martí Adrianenc, La Roca, JH MATARÓ, 
S. Est. Palautordera, OAR Gràcia 0 .

Debut a casa 
2a jornada (1 octubre)
JH MATARÓ - SANT CUGAT
El dissabte (18 hores) el Joventut rep 
un equip que aparentment s'havia afe-
blit, però que va començar guanyant. 
La temporada passada l'equip mataro-
ní va guanyar per un ajustat 27-26.

 Es perden després d'un bon inici

Un gran inici del femení

un intercanvi constant de gols en 
atacs ràpids dels dos equips que 
va fer disparar el marcador, però 
que afavoria l'equip local que ana-
va per davant. L'equip mataroní 
no va perdre mai la cara al partit 
i va anar retallant diferències per 
acabar perdent de 4 gols.

1a ESTATAL MAS.

Jordi Fernàndez dirigint l'equip. | D.F

www.eltotesport.com |  P. 3HANDBOL
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El Palau Josep Mora torna a rebre partits de la Lliga EBA . | D.F.

Després de cinc anys torna la 
Lliga EBA al Palau Josep Mora

El 24 d'abril de 2011 el Palau JOSEP 
Mora va viure el darrer partit de 
Lliga EBA a Mataró, en el qual el  
Platges va derrotar per 81-59 el 
Sedis. Una victòria que no va ser-
vir de res, ja que l'equip va baixar, 
després de 15 temporades en aque-
lla categoria.

La temporada passada va acabar 
amb el Mataró Feimat eliminat a 
quarts de final de la Copa Catalunya 
davant el Sitges i sense poder jugar 
la final a 4. Però unes setmanes 
més tard l'equip de la UEM, que 
havia estat el millor classificat dels 
que no havien entrat a la final a 
quatre, va rebre una invitació per 
jugar a EBA, gràcies a l'ascens de 
l'Hospitalet a LEB Plata. 

Es va acceptar i així es va assolir 
l'ascens, i diumenge dia 2 d'octu-
bre a les 18.30 hores es produirà 
el retorn del bàsquet mataroní a 
categoria estatal. El rival serà l'AE 
Collblanc Aracena.

Aquest equip la temporada pas-
sada va quedar 2n d'una de les 
quatre fases d'ascens a LEB. I ara 
a l'inici de la temporada a la Lliga 
Catalana EBA va guanyar a Sitges 
(52-63), però va perdre davant 
el Sant Adrià (71-84). El Mataró 
Feimat en aquesta competició de 
la Lliga Catalana EBA va perdre 
55-72 amb el Barberà i per 77-70 
amb l'Igualada.

El Mataró Feimat 2016-17
JUGADOR EDAT ALÇADA  POSICIÓ PROCEDÈNCIA

CHECO DIALLO   18   1,87 BASE  JÚNIOR
IKE GUALLAR      21  2,05   ALA-PIVOT -  
SANTI SERRATACÓ 26  1,87 ALER -
EDU RODRÍGUEZ   20  2,00  PIVOT  SANT JOSEP
SERGI VENTURA 25  1,70   BASE -
ALBERT VIÑALLONGA 21  1,80  ESCORTA  BOET M.
NATXO ARIÑO 30  1,80    ESCORTA -
DAVID ROMERO   26  1,91  ALER-PIVOT -
XAVIER ESPIGA   30  1,86  ESCORTA  ST ADRIÀ
FERRAN TARDÍO 21  1,90   ALER -
MARC COLL      26  2,06  PIVOT -

HISTORIAL UEM A EBA
1996-97  ............................................. 3r de 14
Es va jugar la fase final estatal perdent a 
semifinals contra la Salle Maó
1997-98  ........................................... 12è de 14 
1998-99  .............................................9è de 14
1999-00  .......................................... 10è de 14
2000-01  ........................................... 14è de16 
2001-02  ........................................... 12è de 18
2002-03   ......................................... 13è de 16  
2003-04  .......................................... 10è de 16
2004-05  ...........................................6è de 16
2005-06  ......................................... 14è de 16 
2006-07  .......................................... 13è de 14 
2007-08  ............................................9è de 16
2008-09  ......................................... 12è de 16
2009-10 .............................................. 1r de 13
2010-11  ............................................. 15è de 16
Les temporades 97-98, 00-01, 02-03, 05-
06 i 06-07 l'equip havia de baixar però es 
va acabar salvant per reestructuracions 
de les categories estatals.

Entrevistem Charly Giralt, 
nou entrenador de la UEM

Carles "Charly" Giralt, barceloní de 46 anys, 
format al SESE i amb una trajectòria de 20 
anys com a entrenador, ja havia estat a la 
base del club mataroní i ara hi torna per ti-
rar endavant aquest nou projecte a EBA, tot 
i que quan va fitxar encara no se sabia que 
l'equip hi estaria. Ha portat equips sèniors 
del SESE i de l'Horta. 

Que t'ha portat a venir a entrenar el 
sènior masculí del Mataró Feimat? 
En el moment que Marc Guillem decideix 
no continuar, la junta i el coordinador em 
proposen portar l'equip. A mi m'agrada el 
projecte que m'expliquen. Visc a Mataró i 
em veig preparat per assolir el repte.

Com veus la nova temporada a la Lliga 
EBA? És una categoria molt exigent, amb 
jugadors de molt bon nivell. Nosaltres hi 
estem per mèrits propis després de fer una 
molt bona campanya. Però també gràcies a 
l'ampliació d'EBA, això vol dir que hem de 
ser conscients que per a nosaltres, aquest 
salt és gran i necessitarem moltes dosis 
d'humilitat per poder treballar sempre al 
màxim. 

Com veus la plantilla i quins objectius 
teniu? Molt jove i amb poca experiència, 
però això és un problema que se soluciona 
amb bon treball, temps i molta il·lusió. Els 
objectius han canviat, la plantilla es va fer 
sense saber segur si estaríem a EBA , teníem 
clar que érem dels millors equips de Copa 
però ara a EBA, el nostre objectiu és poder 
mantenir la categoria i sabem que no serà 
fàcil.

Creus que per al públic serà molt més 
atractiva la nova categoria? Segur, el 
nivell és molt més alt i per Mataró passaran 
grans jugadors. Volem que la gent s'enganxi, 
per això s'ha confeccionat una plantilla amb 
quasi tots sortits del planter, amb la inten-
ció de ser un equip molt competitiu, valent i 
que cada cop ho farà millor. 

Com valores les derrotes a Lliga Ca-
talana EBA? Som un equip en construc-
ció i érem conscients que aquests partits 
havien de servir per corregir errors i anar 
millorant. Era pretemporada i jugar contra 
equips amb tanta experiència en EBA ens va 
anar molt bé.

"El nostre objectiu 
és salvar-nos"

Els altres partits d'aquesta 1a jornada 
són: Martorell - Cornellà; GrupBarna - Sant 
Nicolau Sabadell; Menorca - Olivar Zarago-
za; Castellbisbal - Santfeliuenc; Salt - JAC 
Sants. Calvià - Arenys (ajornat)

el Esporttot BÀSQUET
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Aquest cap de setmana també co-
mença la Copa Catalunya on parti-
ciparà l'equip del Mataró Parc Boet. 
A la primera jornada l'equip mata-
roní es desplaça el dissabte (17.45 
hores) a la pista del Club Natació 
Sabadell, equip que la temporada 
passada va quedar campió de 1a 
Catalana i així va obtenir l'ascens 
per retornar a Copa Catalunya on 
ja havia jugat fa dues temporades.

La resta de la jornada té aquests partits:
Santa Coloma - Sant Gervasi
Sant Josep Badalona - Artés
Pia Sabadell - Granollers
AE Badalonès - Sant Narcís
Sant Quirze - Sol Gironès Bisbal
Sant Cugat - Vic

Judy Jones, fitxatge 
del Sènior A Femení de 
Primera Catalana
El Sènior A Femení ha fet un nou 
fitxatge, ella és Judy Jones jugado-
ra de Phoenix. Ella ha estat millor 
esportista universitària dels Estats 
Units i ha jugat a la Xina, Polònia 
i França. També col·laborarà amb 
equips femenins del club.

Va sentenciar el partit en el 
tercer quart amb una gran 
defensa i un parcial de 2-16

L'equip del Platges Mataró va acon-
seguir la segona victòria de la tem-
porada i s'ha situat líder del grup 
2 de la Copa Catalunya femenina 
gràcies al bàsquet-average.

L'equip mataroní va agafar un 
lleuger avantatge als inicis, però 
l'equip egarenc va mantenir-se en el 
partit fins al descans (27-34). Però 
en el tercer quart la defensa ma-
taronina va guanyar en intensitat 
i va ofegar l'atac local que només 
va poder anotar dos punts. A més 
va dominar clarament el rebot de-
fensiu i amb un parcial de 2-16 ja 
va decidir el matx. 

En el darrer quart van fer aug-
mentar la diferència fins als 25 
punts aconseguint un resultat 
d'impacte. 

Ja són líders de grup. | D.F.

El Platges s'esplaia a gust a 
Terrassa

El Mataró Parc 
Boet també es 
posa en marxa

38 CN TERRASSA

63  PLATGES DE MATARÓ

PLATGES DE MATARÓ: Hanna Kador 
(8), Teresa Gómez, Taylord Ford (6), 
Esther Murat (6), Anna Garcia (4), Ari 
Magriñà (7), Eva Garcia, Lledó Carceles 
(5), Tània Hurtado (8), Sònia López (2), 
Marquisha Harris (12), Rachel Keohe (5).

PARCIALS: 12-19, 15-15, 2-16, 9-13.

El Club Volei Mataró debuta amb 
derrota davant un potent rival

L'equip femení va començar 
amb una còmoda victòria

Dissabte va començar la competició 
de la Lliga Catalana de voleibol amb 
dos interessants partits al Pavelló 
Euskadi, que els dos equips sèniors 
del Club Voleibol Mataró van saldar 
amb resultats diferents: derrota del 
masculí, que juga a 1a Catalana, i 
victòria del femení, que juga a 2a.

Topen amb un rival molt potent
L’equip de l'Encamp–Andorra va ser 
un rival massa dur per als nois que 
entrena la Míriam Esqué en el debut 
a 1a, després de la bona campanya 
la temporada passada a 2a.

En els dos primers sets l'equip 
local va plantar cara, però els an-
dorrans van ser clarament superi-
ors en el tercer i els locals no van 
poder fer res per evitar la derrota 

en el primer partit de la 1a divisió 
catalana de voleibol.

La intensitat defensiva i l’ordre 
dels mataronins els va permetre es-
tar força igualats durant gran part 
dels dos primers sets, però en els 
punts decisius els visitants van ser 
més contundents i amb superioritat 
a la xarxa. En el tercer set, els locals 
es van veure incapaços de frenar els 
atacs visitants que una vegada i una 
altra superaven el bloqueig mataroní.

Imatge del Mataró-Encamp. | D.F.
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0  UD CIRERA

2  SANT ADRIÀ

MATARONESA: Jan Pol, Romero, 
Roger, Izar, Peque (David Jiménez 78'), 
Syllah, Ivan (Albert 46'), Carlos, Said 
(Othman 60'), Pereira (Joel 60') i Aleix.

GOLS: 36' José Manuel (0-1); 87' José 
Manuel (0-2).

3  LLOREDA

3  CE MATARÓ

CE MATARÓ: Joel, Lluís, Kiku, Rueda, 
Willy (Cristian 80'), Mario López (Javi 
Bustos 46'), Parri (Sergi Sànchez 46'), 
Óscar, Aitor, Rodri (Ricky 70') (Marc 
Ariño 75'), Bargalló.

GOLS: 1' Alamazán (1-0), 21' AITOR (1-1), 
25' José Alberto (2-1); 36' AITOR (2-2); 
80' Mesa (3-2); 90' MARC ARIÑO (3-3)

SEGONA
CATALANA

És la primera derrota a casa 
de la temporada

Mal partit de la UD Cirera, que no 
es va trobar mai còmoda, davant 
d'un equip adrianenc que, fent un 
partit molt seriós, i amb les idees 
molt clares, es va emportar els tres 
punts de forma molt merescuda.  

Al primer tram del partit els visi-
tants van disposar de dues bones 
ocasions que va frustrar el porter 
Jan Pol. I després d'una ocasió de 
Pereira a la mitja hora de joc, va 
arribar el primer gol visitant. I la 
cosa es va complicar encara més 

amb l'expulsió de Syllah abans del 
descans. En la represa va ser un 
voler i no poder del Cirera. Aleix 
va tenir una ocasió clara però no 
la va aprofitar, i sí que ho va fer 
un davanter visitant poc després.

El CE Mataró tenia un complicat 
desplaçament a Badalona al camp 
de Lloreda i en va tornar amb un 
valuós punt que li permet conti-
nuar imbatut, situat en la tercera 

Cap triomf maresmenc
4a jornada (24 setembre)
Fundació Grama - Canyelles  .............5-0
Badia - PREMIÀ M.  ................................2-0
CIRERA - Sant Adrià ..............................0-2
Martinenc B - Llavaneres .................... 2-2
Lloreda - CE MATARÓ ............................ 3-3
Carmelo - Sarrià ..................................... 1-2
Besós BV - SANT POL  ........................... 3-2
Esp. Jov. Can Pí - Llefià ....................... 3-2
Europa B - Guineueta ............................ 1-2

Classificació 
Guineueta, Sarrià 10, CE MATARÓ 8; Fun-
dació Grama, PREMIÀ MAR, LLAVANERES 
7; Badia, Sant Adrià, Llefià, CanyellesS 6; 
UD CIRERA, SANT POL, Besós BV, Lloreda, 
Martinenc B 4, Europa B i Esp. Jov. Can Pi 
3; Carmelo 2.

Cap dels cinc equips maresmencs van 
aconseguir el triomf en aquesta quar-
ta jornada i, dels cinc, ara ja només el 
CE Mataró està imbatut.

5a jornada (1-2 octubre)
CE MATARÓ - Europa B (DG 17 h) 
LLAVANERES - CIRERA (DS 17 h) 
SANT POL - Badia   (DG 12 hores)
PREMIÀ MAR - Fund. Grama (DG 12 h)

Rival inèdit i derbi maresmenc
Aquest cap de setmana ens porta un 
rival inèdit al Municipal del Centenari, 
on s'havia jugat molts cops contra 
l'Europa però mai contra el seu filial. 
I també un interessant derbi mares-
menc el dissabte a Llavaneres.

Primera derrota
L'equip juvenil del CE Mataró va patir 
la seva primera derrota de la tempo-
rada al camp del Manresa per 2-1 i ha 
caigut fins a la vuitena posició de la 
taula, amb 8 punts.
El pròxim rival (dissabte 17.30 h) serà 
la Damm B, que ara mateix ocupa la 
14a plaça amb 4 punts.

ALTRES RESULTATS.- Juvenil B (Prefe-
rent): CE Mataró - Lloret 5-1; Infantil 
(Div. Honor): CEM - Sabadell 1-1.

La  UD Cirera té un molt mal dia 
i perd a casa amb el Besòs

NO va ser el dia dels grocs. | FOTO: D. FERRER

posició de la taula. L'equip groc-
i-negre sempre va anar a remolc 
havent de remuntar per tres ve-
gades l'avantatge dels badalonins. 
Els d'Encinas van sortir amb poca 
concentració i van rebre el primer 
gol molt aviat, però van anar reac-
cionant i van empatar. Quan millor 
jugava el Mataró va cometre una 
errada defensiva que va costar el 
segon gol, però per segona vegada 
Aitor va empatar abans del descans.

A la represa el Mataró va jugar 
millor, però els badalonins van tor-
nar a avançar-se en un contraatac, 
i ja en temps afegit Marc Ariño es 
va retrobar amb el gol per acon-
seguir un valuós punt.

Guanyen un punt en temps afegit

Lliga Nac. Juvenil

el Esporttot FUTBOL
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3  UD MOLINOS

0  PLA D'EN BOET

UD MOLINOS: Sandro (expulsat 
als 13'), Isaac (Roca 80'), Sergi Grau, 
Héctor (Rubén 82'), Jonatan Beltran, 
Adam, Badre, Adrián Garcia (Llavero 
14'), Navarro (Xavi 77'), Óscar i Jorge 
(Gorka 58').
PLA D'EN BOET: Jairo, Carlos Gonzá-
lez (Eric 77'), Marc Fernàndez, Collado, 
Silva, València (Mosquera 77'), Àlex 
Palau (Vela 66'), Marc Palau (Javi 77'), 
Valle, Traoré i Daoudi (Youness 58').

TERCERA
CATALANA

El resultat d'aquest derbi és ben 
enganyós, ja que l'equip blanc-i-
blau va haver de suar de valent 
per poder guanyar els tres punts, 
ja que abans del quart d'hora de 
joc va patir l'expulsió del porter 
Sandro i durant molts minuts va 
haver de jugar en inferioritat. 

Però l'equip local va saber defen-
sar bé en inferioritat i va arribar al 
descans amb empat a zero. I als 21' 
de la segona part Jonatan Beltran 
va avançar l'equip local. A partir 
d'aquí els nervis van fer-se amb 
l'equip visitant que no trobava la 
manera de superar la defensa lo-
cal, i als 32' va arribar el segon gol 
marcat per Badre Dahbi de penal, 

La Llàntia nou líder 

3a jornada (24 setembre)

Vilassar Dalt - Pineda ........................... 7-1
MOLINOS - PLA D'EN BOET...................3-0
Districte 030 - Arenys Mar ................. 3-2
La Salut Pere Gol - Vilassar B ............. 1-2
Argentona - Cabrils ...............................1-0
Turó Peira - LA LLÀNTIA ......................0-3
Cabrera - Santvicentí ...........................0-3
Premià Dalt - Singuerlín ......................0-0
Young Talent - MATARONESA ................ 1-1

Classificació 
LA LLÀNTIA i Singuerlín 10, MOLINOS i 
Argentona 9; Young Talent Badalona 
Sud 8; Arenys Mar, Vilassar de Mar B, 
Districte 030 i Premià Dalt 7; La Salut 
Pere Gol, Vilassar Dalt 6; MATARONESA 
4; PLA D'EN BOET, Turó Peira, Santvi-
centí i Cabrils 3; Cabrera 1; Pineda 0.

5a jornada (1-2 octubre)
Vilassar Mar B - MOLINOS (DS 16:30 h)
PLA D'EN BOET - Premià Dalt  (DS 18 h)
MATARONESA - Turó Peira  (DS 18 h)
LA LLÀNTIA - Argentona (DG 12:15 h)

Bon partit a La Llàntia
Aquest diumenge hi ha un molt 
interessant derbi maresmenc a La 
Llàntia on el líder rep l'Argentona, 
equip que no fa molt també va estar a 
2a Catalana.
I el dissabte dos bons aperitius al 
Camí del Mig i Pla d'en Boet on els dos 
equips mataronins més necessitats 
busquen els tres punts.

Comença la lliga
Aquest cap de setmana comença la 
4a Catalana amb aquests partits del 
grup 5è: 
Rocafonda - Cerdanyola AELL
Juventus - Iluro
Arenys Munt- Calella
Tiana - Mataró Atlethic
Canet - Sant Pol B
Cabrils C - Juvesport
Al grup 6è juga el Molinos B que es 
desplaça al camp del Premià B.

Molinos guanya un derbi intens

El Molinos va estar molt més encertat. | D.F.

Quarta Catalana

després que Silva, el jugador del Pla 
d'en Boet, fos expulsat per doble 
groga. Ja en el tram final del partit 
va arribar la sentència definitiva 
amb el tercer gol de Xavi Almazán.

1  YOUNG TALENT

1  UD MATARONESA

UD MATARONESA: Rafa, Hassan 
(Carlos 81’), Joel, Comas (Vicente 73’), 
Simon, Palanco, Toni, Koke (Jurado 89’), 
Edgar, Aldo (Diego 83’), Miguel,  Ito i 
Pedro.

0  TURÓ PEIRA

3  AD LA LLÀNTIA

AD LA LLÀNTIA: Sergio Cano, Artero, 
Ibra (Israel 46'), Sergio Cobo (Blasco 
55'), Aitor Moreno (Delfín 85'), Sergio 
Gutiérrez, Ibu Baldeh (Jerreh 80'), 
Diallo, Ángel Vega (Guedes 70'), Sergio 
López, Jordi Cano.

Valuós empat de la Mataronesa en 
un camp on segur que serà difícil 
puntuar davant un equip molt físic. 

A la represa es van avançar els 
locals, però poc després, als 62', 
Palanco va empatar de  lliure di-
recte. Després, i ja fins al final del 
partit, poc futbol, es van veure mol-
tes faltes i amonestacions que im-
pedien poder lligar joc.

Gran victòria que situa l'equip verd 
com a nou líder per golaverage. 

A la primera part l'equip verd va 
frenar les escomeses locals I des-
prés, a la represa va fer tota una  
exhibició de joc i a més amb efec-
tivitat. Arribar la sentència amb 
gols d'Ibu (56'), Israel de penal 
(66') i Jerreh (89').

el Esporttot FUTBOL

EL TOT ESPORT 1444_1a7.indd   7 28/9/16   19:06



Sin título-3   1 24/8/16   10:59



el Esporttot POLIESPORTIU

19 LA SIRENA CN MAT.

6  CN SANT FELIU

LA SIRENA CN MATARÓ: Cris 
Terrado, Liana Dance (2), Marina Zablith 
(2), Maria Bernabé, Júlia Nieto (1), 
Alba Bonamusa (2), Clara Cambray (2), 
Ciara Gibson (4), Marta Bach (2), Ona 
Meseguer, Júlia Soler (1), Txell Burgos 
(1) i Debby Willemsz.

PARCIALS: 5-1, 4-0, 5-1, 5-4.

8  CN BARCELONA

9  QUADIS CN MATARÓ

QUADIS CNM: Mario Lloret, Ramiro 
Veich (1), Víctor Roqué, Marc Corbalan, 
Lluc Bertran, Raül Loste (1), Pol 
Barbena (2), Gustavo Guimaraes (3), 
Àlex Codina (1), Thomas Lucas (1), Pau 
Scnhizler, Albert Merino, Marc Pannon.

PARCIALS: 2-3, 3-3, 1-1, 2-2

Aquest dissabte jugaran les 
semifinals a Montjuïc

L'equip femení de La Sirena CN 
Mataró va superar dimarts el trà-
mit de la tornada dels quarts de 
final de la Copa Catalunya i s'ha 
classificat per a la fase final que es 
disputarà el pròxim cap de setmana 
a les instal·lacions del CN Montjuïc 
a Barcelona. En el partit jugat a la 
piscina coberta del Centre l'equip 
de Florin Bonca va derrotar amb 
comoditat per 19-6 l'equip del CN 
Sant Feliu, al qual ja havia derrotat 
a l'anada per 6-15. 

A la semifinal de dissabte a 
les 9.30 del matí s'enfrontarà 

També es va posar en marxa la 
competició oficial en waterpolo, de 
moment amb la disputa de la Copa 
Catalunya, i el Quadis CN Mataró va 
obtenir un valuós triomf en partit 
d'anada dels quarts de final a la 
piscina de la Nova Escullera davant 
el Club Natació Barcelona.

L'equip de Beto Fernàndez va 
guanyar per un ajustat 8-9 que 
permet encarar bé, però sense con-
fiances, el partit de tornada que es 
jugava dimecres al complex Joan 
Serra, per tal de poder accedir a 
la fase final que es jugarà aquest 

El Quadis comença guanyant fora

Les noies van jugar aquest dimarts. | T.R. L'hoquei estrena equipacions. | CHMATARO.NET

cap de setmana a les instal·lacions 
del CN Montjuïc.  

La Sirena a la fase final de la 
Copa Catalunya

al guanyador de l'eliminatòria 
Mediterrani - Rubí. En el partit 
d'anada les de Sants van guanyar 
per un ajustat 10-9 i la tornada es 
jugava el dimecres, després del 
tancament d'aquesta edició.

Segueix la Copa a www.totmataro.cat

El Mis Ibérica 
supera el Barça B

El masculí del CH Mataró 
completa una bona 
pretemporada

Dilluns al vespre l'equip del Mis 
Ibérica Ch Mataró dirigit per Quim 
López va superar l’actual campió 
de la competició de 1a Estatal, el 
Barça B, per un resultat de 8 a 6 
i molt bones sensacions. Els blau-
granes van començar guanyant 
0-2, però els mataronins van re-
accionar i van dominar el partit i 
el marcador final. 

Aquest atractiu partit amistós 
va suposar el debut a casa de 
Ferran Guimerà, jugador que va 
demostrar que ha de ser un dels 
homes importants. També va mos-
trar una gran imatge el jove de la 
base, Oriol Lladó, que ha fet una 
passa endavant durant aquest pe-
ríode preparatori.

Bona pretemporada
El Mis Ibérica Mataró porta una 
pretemporada gairebé immacula-
da amb la victòria per 3-1 davant el 
Sant Feliu en el torneig de Cirera, 
i donant la sorpresa a la pista del 
Vilafranca per 2-5, un equip d’OK 
Lliga que la temporada passada 
va jugar la final de la Copa de la 
CERS. A més, els mataronins van 
tornar a guanyar, aquest cop a la 
pista del Sant Just, per 1-4 i van 
treure un empat a dos de la visita 
a Ripoll. Bones sensacions.
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Yordi Jason Ramos. | ARXIU

El conjunt masculí juga en-
guany al segon nivell estatal

Després de quatre temporades par-
ticipant en el màxim nivell estatal, a 
la Superdivisió, l'equip masculí del 
Quadis Centre Natació Mataró tor-
na a la Divisió d'Honor després del 
descens de la temporada passada.

A la primera jornada l'equip del 
Quadis rep el Ripollet, dissabte les 
17.30 hores. Formaran l'equip en 
Xavier Peral, Yordi Jason Ramos i 
Toni Prados, joves formats a la base 
del Centre, i Sergi Grau (vingut del 
Tramuntana Figueres).

Completen el grup 2 d'aquesta 
Divisió d'Honor Hispalis, Maristas 
Huelva, Mediterráneo València, 
Alicante, Borges B, Helios, Cartama, 
Mijas, La Zubia i Ciudad de Granada.

El femení renuncia a la màxima
Per la seva part, el femení ha renun-
ciat a la Superdivisió femenina, un 
campionat del qual havia estat "fun-
dador" i campió dues vegades, i on 
ha participat 17 temporades conse-
cutives. Ara l'equip del CNM jugarà 
a 1a Divisió Estatal amb un equip 
format per jugadores de la pedrera.

El Quadis CN Mataró inicia la 
lliga de Divisió d'Honor

Imatge del primer partit. | FUTSAL

Va guanyar a la pista del 
darrer subcampió, el Centelles

El Futsal Aliança Mataró va iniciar 
dissabte, en partit oficial, el nou 
projecte del primer equip del club. 
Els nois de Jacob Bustamante visi-
taven la complicadíssima pista del 
Centelles, conjunt que la tempora-
da passada va finalitzar segon a 
la Tercera Divisió. Després d’una 
pretemporada amb gairebé quatre 
setmanes de treball i la incorpora-
ció de diverses cares noves en la 
plantilla i una remodelació total 
en el cos tècnic, els mataronins 
començaven una il·lusionant i es-
perançadora aventura.

Amb l’inici de la segona part el 

Centelles va començar a anar avall 
físicament, i la fluïdesa visitant en 
el joc, sumada a la superioritat en 
la qualitat individual, feien decantar 
cada cop més la balança en favor 
mataroní. A l’equador del segon 
temps, en tres minuts molt bons, 
Miki i Àlex fabricarien tres gols 
que contribuirien a fer realitat la 
remuntada. Àlex rematava al segon 
pal una passada de Miki (2-3), i el 
mateix Miki, que havia estat dubte 
al llarg de la setmana, completava 
la seva bona actuació amb dues 

Futsal Aliança comença brillantment la lliga de 3a Divisió

2  CENTELLES

7  ALIANÇA MATARÓ

FUTSAL ALIANÇA: Paquito Parés, 
Cristian Sevilla, Carlos Villarin (1), 
Abdyck Gómez, Cristian Sevilla, Marc 
Caballeria (2), Eric Izquierdo, Miki 
Rodríguez, Marcel Catà, Raul Pulido.

dianes consecutives (2-5).
Amb aquest resultat el Centelles 

provaria fortuna amb el porter ju-
gador, però ja a la primera acció 
una pèrdua de pilota comportava 
que Paco anotés de camp a camp 
(2-6) i encarrilés del tot la victòria. 
Dos minuts abans del final, però, 
encara hi hauria temps per anotar 
un altre gol per mitjà de la defen-
sa de cinc, aquest cop factura de 
Cristian Villarín, situant el 2-7 final 
al marcador.

Debut a casa 
Aquesta setmana entrant els de Jacob re-
ben (diumenge a les 12.30 h) al Vacarisses, 
un conjunt nou a la categoria què, després 
de la primera jornada és líder, en vèncer 
9-2 al Castellar.
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Del 30 de setembre al 2 
d'octubre dies d'hoquei herba 

L'Iluro Hockey Club, en la setmana 
anterior a l'inici de les seves com-
peticions oficials, organitza un any 
més, el Torneig Ciutat de Mataró 
que arriba a la seva 7a edició, i 
que es disputarà els pròxims 30 
de Setembre i 1, 2 d'Octubre.

És aquesta la tercera edició con-
secutiva on el club fa partícips del 
torneig a totes les categories de 
Competició del Club instaurant la 

L'Iluro Hockey Club organitza 
el 7è Torneig Ciutat de Mataró

Bona actuació del CN Mataró al Campionat 
d'Espanya de clubs de triatló

Gran actuació de l'equip 
femení, que surt del descens

El passat diumenge dia 25 de se-
tembre es va disputar a Gijon el 
Campionat d'Espanya de clubs de 
triatló, que era la penúltima prova 
puntuable per a la Lliga Nacional 
de Clubs i també la competició on 
hi ha més punts en joc. I allà hi va 
anar l'equip del Centre Natació 
Mataró amb un equip amb 10 nois 
i 9 noies, que van tenir una molt 
bona actuació.

Les noies ho tenien força com-
plicat, ja que havien de mantenir 
la categoria de Primera Divisió i 
iniciaven aquesta competició en 
posicions de descens. Però amb 
una increïble actuació de totes les 

triatletes van assolir una esplèndida 
7a plaça a la 1a Divisió i obtenint 
una gran suma de punts que els per-
met sortir, pràcticament de forma 
definitiva, de la zona de descens, i 
d'aquesta manera podran mantenir 
un any més la màxima categoria 
estatal, ja que no sembla que en la 
darrera prova, que és el Campionat 
de relleus per parelles de Pulpi, 
pugui canviar la cosa.

Clàudia Luna, en forma
La millor de l'equip femení va ser 
Clàudia Luna que es va classifi-
car 19a amb 1.08,03. I les altres 
components van ser Maria Andreu 
32a amb 1.09,19; Regina Mola 65a 
amb 1.13.42; Mireia Álvarez 71a amb 
1.14.42; Júlia Raja 78a amb 1.15.08; 

Natàlia Rodríguez 81a amb 1.15.38; 
Núria Bruguera 84a amb 1.15.44 i 
Joana Martínez 90a amb 1.16.56.

L'equip masculí la temporada 
passada va baixar a 2a Divisió i, amb 
la pujada de nivell general, l'objec-
tiu d'aquest any està centrat en la 
permanència. En aquest Campionat 
d'Espanya van obtenir un excel-
lent 6è lloc de 2a Divisió, amb un 
equip format per Àlex Cortijo que 
va quedar 14è amb 1.00.17; Guille 
Cortijo 28è amb 1.00.47; Pablo 
López 35è amb 1.01.00; Xavi Casal 
59è amb 1.02.08; Antolí Fauria 
61è amb 1.02.11; Oriol Gili 63è amb 
1.02.19; Francesc Juàrez 96è amb 
1.03.56; David Rovira 100è amb 
1.04.17; Carlos Mancera 127è amb 
1.06.39; Edu López 133è amb 1.07.27.

ciutat de Mataró com un punt de 
partida de la nova temporada.

La voluntat dels organitzadors 
És que el torneig mantingui l’es-
sència d'una doble funció, prepa-
rar la temporada 2016/2017 i que 
els jugadors dels diferents Clubs 
Catalans interactuïn en un dia de 
hockey, fair-play i diversió.

Els dos equips sèniors del club 
jugaran el dissabte a les 17.30 ho-
res (el femení) i el diumenge a les 
12.30 hores (el masculí).
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La comissaria de Mataró

Samarretes del Barça falses, a la venda per un manter

Arxiu

 Cedida 

l’Estat mitjançant altres interme-
diaris que eren qui ho venien als 
manters. 

Falsificació i venda
L’organització abastava diversos 
estadis. Els seus integrants es dedi-
caven, d’una banda, a importat la 
mercaderia falsifi cada, i de l’altra, 
falsifi car rèpliques del producte 
original de marques conegudes 
on estampaven posteriorment la 
marca o signe distintiu sobre el 
producte amb tècniques avan-
çades mitjançant l’ús d’aplicaci-
ons informàtiques o mitjançant 
la utilització de maquinària que 
consistia a inserir un logotip de la 
marca mitjançant l’aplicació de 
calor, cosint-lo damunt la peça o 
reblant-hi els elements metàl·lics.

Els detinguts, a qui s’acusa d’un 
presumpte delicte de pertinença 
a organització criminal, delicte 
contra la propietat industrial i per 
la venda a l’engròs, van quedar en 
llibertat amb càrrecs després de 
passar a disposició judicial. La in-
vestigació està tancada però poden 
haver-hi més detencions.| Red-ANC

  Els Mossos han desmantellat un 
grup dedicat presumptament a la 
importació de productes falsifi cats 
per destinar-los al top manta. La 
mercaderia arribava per mar des de 
Turquia i desembarcava a Huelva, 
des d’on es repartia a ciutats de 
tots l'Estat, entre elles Mataró. En 
total, la policia ha detingut dot-
ze persones, de les quals deu són 
de nacionalitat senegalesa, un de 
nacionalitat turca i una altra espa-
nyola. La investigació es va iniciar 
el mes de maig i ha estat tutelada 
pel Jutjat d’Instrucció número 28 
de Barcelona.

A més, els agents van identi-
fi car els subministradors més 
importants, un primer esglaó a 
Mataró, i fi nalment, van acreditar 
que els productes entraven pel 
port andalús. 

Pels manters
Els Mossos calculen que els de-
tinguts subministraven gran part 
dels productes falsifi cats als man-
ters de Barcelona. La mercaderia 
que arribava a Huelva en grans 
contenidors, i es repartia per tot 

Els Mossos han detingut dotze persones, alguns de na-
cionalitat senegalesa

Cau a Mataró un grup criminal 
que importava falsificacions 

 La Fiscalia demana 15 mesos de 
presó i tres anys d’inhabilitació per 
a un agent dels Mossos d’Esquadra 
acusat de bufetejar i humiliar un 
detingut a la comissaria de Mataró. 
L’agent serà jutjat aquest dijous a 
l’Audiència de Barcelona.
Els fets es remunten al 15 de gener 
de 2014, quan el mosso acusat es-
tava en custòdia d’un detingut a 
l’àrea policial bàsica de la comissa-
ria dels Mossos d’Esquadra. “Com 
a mesura de seguretat” i segons 
l’escrit de la Fiscalia, l’acusat va 
demanar al detingut que, a més a 
més, portava manilles, que s’age-
nollés a terra.

La Fiscalia afi rma que el detin-
gut “plorava”, motiu pel qual el 
mosso acusat l’hauria amenaçat 
i just després, l’acusat hauria do-
nat una bufetada a l’arrestat en-
tre l’orella i el clatell “amb la mà 
oberta”, cosa que va fer que l’home 
encara plorés més. Per tot això, la 
fi scalia considera que l’agent “va 
abusar del seu càrrec amb l’objec-
tiu d’humiliar el detingut” i així el 
responsabilitza d’un delicte contra 
la integritat moral. La víctima no 
l'acusa i no vol compensació. | Red

L'acusen de bufetejar i 
humiliar un arrestat

Demanen presó per 
a un mosso acusat 
d'agredir un detingut
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Procés participatiu pel futur de l'educació
L’Ajuntament i el Consell Escolar Municipal posen en marxa un procés de debat em-
marcat en el projecte Mataró 2022 

Educació: Mireia Biel

   El pla estratègic 'Mataró 2022' 
comença a fer els primers passos 
i la regidoria d'Educació engega 
un procés participatiu de refl exió 
global entorn de l'educació per a 
defi nir el model de ciutat de futur 
en aquest àmbit que porta per tí-
tol 'Compromís per l'Educació'.
Cinc eixos estratègics vertebraran 
el procés participatiu obert a la 
ciutadania que s’iniciarà el 28 de 
setembre i que culminarà al mes 
de març amb la presentació d’un 
document de compromís polític i 
cívic que “recollirà les propostes i 
idees sorgides del debat”, en parau-
les del regidor d’Educació, Miquel 
Àngel Vadell, i que ha d'ajudar a 
"desenvolupar una societat local 
més educadora, més avançada, 
més culta i més justa".

Taules rodones i debats
La ciutadania crítica, el desen-
volupament social i econòmic, 
l’equitat, l’art i la cohesió social i 
el lleure i la cohesió social són els 
cinc punts dels quals es farà néixer 

el debat. Un ponent d’àmbit na-
cional situarà el debat en termes 
generals, mentre que dos o tres 
ponents locals s’encarregaran de 
contextualitzar-los d’acord amb 
els paràmetres de Mataró.

Les jornades, que se celebraran 
cada dimecres entre el 5 d’octu-
bre i el 9 de novembre a l’Espai 
Gatassa, conduiran a una segona 
jornada de debat col·lectiu que 
es durà a terme el dijous següent 
de la taula rodona i en el qual es 
podran aportar totes les idees i 
propostes vinculades a cada eix.

Tot plegat, però, s'havia d'inici-
ar el 28 de setembre amb un acte 
al Teatre Monumental. El procés 

participatiu vol ser la primera peça 
d’un engranatge molt més gran 
que serveixi, si tot va bé, per es-
tablir un pacte polític municipal 
en l’àmbit educatiu “que reforci 
el consens entre grups per a tenir 
molta més força davant qualsevol 
altra administració”, segons Vadell.

Radiografiar l'educació local
Que no quedi en paper és, de fet, 
un dels principals reptes del pro-
cés. Toni Aguilar, director de l’Es-
cola Pia Santa Anna i membre del 
Consell Escolar Municipal, consi-
dera que és “un moment excel·lent” 
per engegar un procés d’aquestes 
característiques, ja que “la inno-
vació pedagògica i la bona pre-
disposició dels mitjans a parlar 
d’educació són dos factors que 
poden ajudar i molt a crear un 
debat sense fronteres”. Un debat 
que per a Pep Federico, membre 
del Consell Escolar Municipal, ha 
de contribuir a “radiografi ar el pa-
norama de l’educació a Mataró per 
a encertar en les iniciatives que es 
tirin endavant”.

Anna Mataró, Miquel Àngel Vadell, Toni Aguilar i Pep Federico, en roda de premsa Mireia Biel 

6

El procés consta de sis 
jornades de debat o 
taules rodones, cada 
dimecres a la tarda
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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
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Els tres cervells (2/3)

El cervell reptilià té uns 200 mi-
lions d'anys. Està en la base del 
cervell. Controla comportaments 
de supervivència instintiva. És 
fonamental per a la comunica-
ció no-verbal i els rituals. També 
regeix la violència irreflexiva i el 
sexe. Converteix l'experiència en 
comportament compulsiu, sense 
tenir clar la finalitat de les seves 
accions. És ancestral, irreforma-
ble i incapaç de fer front a situa-
cions noves. 

El cervell reptilià és molt es-
tereotipat però molt ben arrelat. 
Funciona unes 300 vegades més 
ràpid que el neocòrtex. Això pot-
ser explica la violència que se si-
tua en l'estrat més profund de la 
vida humana: Guerres, violacions. 
Viu en estricte present vivencial.

El sistema límbic té uns 65 mi-
lions d'anys. Comprèn amígdala, 
hipotàlem i hipocamp. És la font 
de les emocions. És un mecanisme 
mitjançant el qual, la informació 
es codifica en forma de sentiments 
i afectes que influeixen sobre la 
manera com pensem i prenem les 
decisions. Evita el dolor i busca el 
plaer. Tot el que hi passa es pot 
classificar com agradable (això 
és bo) o desagradable (això és do-
lent). És l'àmbit de la memòria i 
també de l'estrès. No pot funci-
onar tot sol i li cal interaccionar 
amb el neocòrtex (base de la raó) 
per processar les emocions.

La coordinació dels sistemes 
reptilià i límbic té unes conse-
qüències molt importants per a 
la socialització, en la mesura que 
planteja la relació entre agressió 
i plaer: Les relacions humanes. 

JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Apunts
psicològics
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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. 1739 del 30 de setembre al 6 d'octubre de 2016
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Cinesa Mataró Parc
902  333  231 · Golfes: dv. i dissabtes · Matinals: dis., dg. i festius

Cigüeñas  12:00  12:15  16:10  18:10  20:10      [dv.-dg.] 17:00  19:00
 [En català] [dv.-dg.] 12:30  16:30  18:30  20:30         [dl.-dj.] 17:00  19:00 

El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares  

 12:00  17:00  18:10  19:40  20:50  22:20  23:30     
 [dv.-dg. + dc.] 16:00  18:40  00:10 

Captain Fantastic 19:00  00:30       [dl.-dm.] 21:30 

El hombre de las mil caras 19:10  21:30  00:10      [dl.-dj.] 17:00

Florence Foster Jenkins 21:45  00:10  [dv.-dg.+dc.] 12:15  16:00
 [dl.-dm.+dj.] 16:30   [dl.-dc.] 19:30   [dj.] 19:00

Los siete magníficos 12:00  16:30  18:00  19:15  22:00  23:30 

Bridget Jones Baby 12:10  16:30  18:30  20:00  22:30  00:30            

Los hombres libres de Jones 22:10 

Robinson, una aventura [dv-dg.] 12:20  16:00 

El Principito 12:10

Juego de armas 
 00:45      [dv.-dg.] 21:00      [dl.-dm.+dj.] 16:00       [dl.-dc.] 22:00 

No respires 20:45  22:45  00:45      [dl.-dj.] 16:00

Café society [dv.-dg.] 22:30       [dl.-dj.] 16:00  18:00  21:00  01:00

Siete vidas, este gato es un peligro 18:20     [dv.-dg.] 16:00   

Kubo y las dos cuerdas mágicas 12:15

Cuerpo de élite 20:20  22:25  01:00        [dv. + dl.-dj.] 16:00

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

Peter y el dragrón 12:15  16:00

Romeo & Julieta (òpera) [dj.] 19:30

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

El caso Fischer 21:00 (1 oct.)      19:00 (2 oct.) 

El libro de la Selva 17:00 (2 i 3 oct.)

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

Sparrows  18:00  20:00 (3 oc t.)

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes                                                          

Cigüeñas  16:00  18:30  19:30  20:30  22:30  

El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares  
 16:30  18:00  19:30  22:00 

Sing Street  16:00  20:30  22:40          [dv, dl.-dj.] 20:20  22:20

Florence Foster Jenkins 17:15  22:00         [dv, dl.-dj.] 18:00 

El hombre de las mil caras 16:00  18:00  20:20  22:40  
 [dv, dl.-dj.] 20:10  22:30 

Los siete magníficos 16:30  19:30  22:00

Bridget Jones Baby   18:00  20:15  22:30     [4oct. sessió nadons 18:00] 

Los hombres libres de Jones 22:15 

El Principito 18:20 

Siete vidas, este gato es... 16:00        [dv, dl.-dj.] 18:00  

Cuerpo de élite 20:20

Café Society 16:00       [dv, dl.-dj.] 22:30 

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema
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Cinema: Joan Millaret - AMIC

 A “Un monstruo viene a verme” 
de J.A. Bayona, adaptació de la 
novel·la de Patrick Ness, un nen, 
Connor (Lewis MacDougall), fi ll de 
pares separats, és testimoni mut 
de la greu malaltia que pateix la 
seva mare.

El fi lm planteja el dolor intern 
d’un nen que pateix i sofreix en si-
lenci sense la gravetat de tot plegat. 
En aquesta situació l'aparició de 
l’àvia, afegeix un factor discordant 
en la seva vida, ja que ha d’anar a 
viure a casa d’ella mentre la mare 

Els monstres interiors en un procés de dol
'Un monstruo viene a verme' de Juan Antonio Bayona

roman hospitalitzada per sotme-
tre’s a un enèsim tractament. Això 
és un nou revés pel noi que detesta 
la seva àvia i la seva ordenada casa.

En aquest fi lm tot és relatiu 
i ambivalent, tal com resen les 
tres històries narrades pel gegant 
i l'àvia és una mare cuidadora i 
amatent que sempre està al costat 
de la mare del nen. Ni el mateix 
monstre és un ésser terrorífi c, però 
tampoc un ésser protector. I és que 
la funcionalitat del monstre con-
vocat arriba de fet per potenciar 
la veu pròpia del nen i l'impulsa 
a verbalitzar el seu infern interior.

La imatge promocional de la pel·lícula.

Pregunta de la setmana
Quin és el personatge més 
famós creat per Tim Burton?

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

Resposta del núm. 1737
‘Tom Hanks’

Guanyadors:
Dúnia Ambròs Bladé.

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. 1739 del 30 de setembre al 6 d'octubre de 2016
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Cinemes Les estrenes núm. 1739 del 30 de setembre al 6 d'octubre de 2016

EL HOGAR DE MISS PEREGRINE

Una tragèdia familiar deixa a en Jacob 
viatjant per la costa de Gal·les, on des-
cobreix les ruïnes de l'orfanat de Miss 
Peregrine. Mentre en Jacob explora les 
cambres i els passadissos, s'adona que 
els nens que hi van viure eren diferents...  
Direcció: Tim Burton
Intèrprets: Eva Green, Asa Butterfield, 
Samuel L. Jackson, Judi Dench
127min

CIGÜEÑAS

'Cigueñas' explica el que hi ha darrere 
de l'organització de cigonyes que or-
ganitza els enviaments d'absolutament 
tots els nadons als pares de tot el món. 
Debut en el llargmetratge de Doug 
Sweetland, responsable del curt de Pixar 
Presto.
Direcció: D. Sweetland, N. Stoller 
Animació
89min

 LA RECONQUISTA

Manuela i Olmo es retroben en un futur 
que s'havien promès quinze anys abans, 
quan eren adolescents i van viure el seu 
primer amor. A partir d'aquesta premis-
sa romàntica, 'La Reconquista' és una 
pel·lícula a la recerca del temps.
Direcció: Jonás Trueba
Intèrprets: Itsaso Arana, Francesco Ca-
rril, Aura Garrido, Candela Recio
108min

EL TIEMPO DE LOS MONSTRUOS

Víctor, que diu haver rodat algunes 
pel·lícules que no ha aconseguit estre-
nar, reuneix al voltant del seu llit de 
mort als seus col·laboradors, amb la 
finalitat de representar la seva obra 
pòstuma. 
Direcció: Félix Sabroso
Intèrprets:   Javier Cámara, Candela 
Peña, Carmen Machi, Julián López, 
Secun de la Rosa 107min

ELLE

La Michelle, reeixida executiva d'una 
empresa d'informàtica on s'encarrega 
del programari, busca venjança després 
de passar per un dels pitjors episodis 
de la seva vida: ser violada a casa per 
un intrús.
Direcció: Paul Verhoeven
Intèrprets: Isabelle Huppert, Laurent 
Lafitte, Anne Consigny
130min

SING STREET 

Explica la història de Connor, un noi de 
15 anys que creix al Dublín dels anys 80, 
i que té la intenció de fugir de la seva 
complicada llar. Compon cançons per a 
la seva banda com una forma de lluita, i 
junts realitzen peculiars vídeos musicals.
Direcció: John Carney
Intèrprets:  Ferdia Walsh-Peelo, Lucy 
Boynton, Jack Reynor, Aidan Gillen
105min
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Un moment de la Festa al Cel 2015  Arxiu 

Última setmana de setembre. Un mes que marcava 
el calendari, des de feia dos anys consecutius, un 
dels actes més multitudinaris que acollia Mataró: la 
Festa al Cel. Després de la seva cancel·lació a princi-
pis d'estiu, fem marxa enrere en els esdeveniments 
que Mataró ha tingut i ha perdut: els projectes fa-
llits de la ciutat.

L'enumeració segurament seria molt més llarga 
però en tan sols un moment es poden detectar fàcil-
ment algunes de les principals iniciatives que ha tirat 
endavant la ciutat, com ara el Festival Shakespeare, 
el Cruïlla de Cultures, la tradicional Fira Comercial, la 
més recent nit del Mataró Opportunity Weekend, Can 
Xalant, l'Aula de Gravat o la Mostra de Cinema. En 
declaracions al Tot Mataró, la regidora de Promoció 
Econòmica Dolors Guillén assegura que "a vegades 
apostem per esdeveniments perquè tenim la capa-
citat d'afrontar-los però no sempre acaben funcio-
nant". És per això que la regidora insisteix a buscar 
alternatives perquè "hem d'anar buscant tot allò que 
s'adapti a l'ADN mataroní i potenciar-ho". "Hem de 
seguir obrint altres portes", assegura Guillén.

Moltes són les iniciatives i es-
deveniments que, per un mo-
tiu o altre, ha tirat endavant 
i ha organitzat la ciutat de 

Mataró. Alguns amb més afl uència, altres amb 
menys. Tots però, amb cita al calendari local. 

Aquest mes de setembre el calendari asse-
nyalava que havien de sobrevolar avions al 
cel de Mataró amb motiu de la Festa al Cel, 
però no va ser així. A l'agost hauria estat mo-
ment d'acudir al Festival Shakespeare, al ju-
liol al Cruïlla de Cultures... però tampoc.

En el reportatge d'aquesta setmana volem ana-
litzar quins han estat els grans projectes i es-
deveniments de la ciutat que, per un motiu o 
altre, Mataró ha deixat escapar. Ho fem parlant 
amb la regidora de Promoció Econòmica, Dolors 
Guillén, qui també ens avança noves apostes 
pel pròxim curs.

Projectes fallits:
Mataró ha perdut?REPORTATGE

Text: Marta Gómez

Fotos: Arxiu

La Fira Ferroviària i el Como Como Festival són 
les noves apostes per a la ciutat
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La Festa al Cel

Repescant l'oportunitat que oferia Barcelona 
deixant d'organitzar la Festa al Cel que feia tants 
anys que liderava, Mataró va agafar les regnes el 
2014 amb la voluntat de seguir posant la ciutat 
en el mapa dels grans esdeveniments. La pri-
mera edició, passada per aigua, no va voler ser 
valorada, la segona d'èxit, la tercera ja no s'ha 
celebrat. El motiu: la manca de fi nançament.

2014-2015

Cruïlla de Cultures

Neix amb l'organització de la Casa de la Música 
Popular de la ciutat. Havien passat per la ciutat 
grans artistes com Jimmy Cliff o Manu Chao. La 
magnitud d'aquest últim, amb més de 10.000 
persones de públic, va encendre la polèmica 
pels espais que acollia el festival. Polèmica que 
va acabar amb el trasllat del Cruïlla de Cultures 
a Barcelona, el que ara és el Cruïlla Barcelona.

2005-2009

Festival Shakespeare

El Festival de referència, dedicat a muntatges i 
propostes teatrals de l'autor anglès, havia nas-
cut a Santa Susanna. Sis anys després Mataró 
es va posar al capdavant amb la voluntat de 
créixer i potenciar el festival, que programava 
muntatges fi ns i tot internacionals. L'edició de 
l'any 2011 però, ja no es va celebrar. El Festival va 
marxar a Barcelona i va acabar desapareixent.

2008-2010

Fira Comercial

Avui en dia la segona Pasqua s'associa única-
ment a les atraccions, les parades de menjar i 
els "hippies", però la Fira de Mataró va guanyar 
pes de la mà del seu vessant comercial, que es 
va mantenir durant mig segle. Era una fi ra mul-
tisectorial important que es va deixar de fer per 
l'auge dels certàmens especialitzats i els canvis 
d'hàbits de consum dels ciutadans.

1920-1999

Reportatge
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Mataró Opportunity Weekend

Una iniciativa dels comerciants de la ciutat per 
incentivar les compres a la primavera i la tar-
dor. Promocions, descomptes i ofertes especials 
pels que s'acostaven a la nit més comercial: la 
Shopping Night. Van allargar horaris, van afegir 
activitats. Però el que era una aposta pel comerç 
local finalment només va durar un parell d'anys. 
Ara se segueixen buscant alternatives.

2012-2014

Aula de gravat

El gravat artístic va ser important amb l'Aula de 
Mataró que va tirar endavant, primer l'artista 
local Raul Capitani, i que després, durant una 
dècada, van prosseguir uns experts tècnics com 
Pilar Lloret i Jordi Rosés. Ells mantenen una re-
sidència de referència a Arenys però la manca 
de pressupost i aposta han fet que els millors 
gravadors del món passin de llarg de Mataró.

1986-2009

Can Xalant

Era el Centre de Creació i Pensament 
Contemporani de Mataró i s'hi havia destinat 
tot el que era recerca i innovació en el món de 
les arts visuals. Hi passaven grans artistes del 
panorama català. En plena efervescència cultu-
ral i artística arriben les retallades i Can Xalant 
perilla. Un llarg estira i arronsa acaba amb el 
centre que ja no inicia el curs de l'any 2013.

2005-2012

Mostra de Cinema

Trenta-dues edicions de la Mostra de Cinema a 
la ciutat. Era una manera d'homenatjar el passat 
cinematogràfic de Mataró i la creació per part 
de nous realitzacions de curts i llargmetrat-
ges. El segell mataroní sens dubte se situava 
en aquesta Mostra que any rere any no fallava 
al calendari local. Una iniciativa més que, d'un 
moment a l'altre es va esvair de tots els plans.

1979-2011
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Les noves apostes

"Hem de pensar: ho volem?", es qüestiona Guillén 
que continua: "Vam perdre el Festival Shakespeare 
però hem sabut estar a l'altura, potenciant el 
Festival d'Orgue i el de Jazz". La regidora assegura 

que l'equip de promoció de ciutat és molt ambiciós 
i "té ganes de buscar noves apostes". En aquest 
sentit, i vinculat amb potenciar el què n'anome-
nen "ADN mataroní" es pretén apostar per fires 
que ja funcionen o esdeveniments que la ciutat 
ja ha acollit i donar-los un nou format i més valor.

La Fira Ferroviària

A finals d'aquest mes d'octubre la ciutat tornarà a 
acollir la Fira Ferroviària. Aquesta és una de les grans 
apostes de la ciutat que, per a la pròxima edició, la 
del 2017, pretén ser "un projecte molt potent". "Ja 
fa molts mesos que hi treballem, i encara tenim tot 
un any al davant, però volem que la Fira Ferroviària 
sigui un punt d'atracció important per a la ciutat amb 
activitats educatives, per a col·leccionistes, activitats 
de patrimoni, per a conèixer la història local, el món 
del ferrocarril i aprofitar també les rutes que tenim 
que parlen de Miquel Biada", detalla la regidora al 
Tot Mataró.

La intenció amb la nova Fira Ferroviària és "que 
passin moltes coses en diferents punts de la ciutat". 
"Aquest és un dels exemples més clars: és mataroní, 
molt mataroní, i no li traiem el suc que podríem, per 
això ho volem revertir", diu Guillén.

El Como Como Festival

Una altra de les grans apostes és potenciar esdeve-
niments que ha acollit la ciutat recentment i que els 
pot aprofitar. "Volem aprofitar el què passa a la ciu-
tat, que està de moda i en auge, i tenim l'oportunitat 
de potenciar-ho i fer-ho nostre", explica la regidora. 

Un d'aquests esdeveniments és el Como Como 
Festival que va acollir el Tecnocampus el mes de 
maig passat. "Estem explorant les vies de diàleg i 
entesa i en converses per agafar la coorganització 
del festival", assegura Guillén que continua: "Volem 
adaptar-lo a la ciutat i incloure-hi la marca Collits a 
Casa, Quilòmetre Zero, els mercats de Mataró i els 
nostres pagesos". I és que amb l'objectiu de vincular 
la dieta sana, la vida saludable i nutricional, amb els 
productes de proximitat de la ciutat, el Como Como 
Festival 2017 també podria arribar a tenir aquest 
ADN mataroní que sembla que la ciutat vol potenciar.
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L'estiu de més contractació turística 
La mitjana d'afiliats a la Seguretat Social se situa entre juny i agost en prop de 
287.000 treballadors, el 5,2% més que l'any passat i un 20% més que el 2007 

Economia: Redacció - ACN

  El sector turístic segueix mar-
cant nous rècords a Catalunya, 
aquest cop pel que fa al nombre 

d'afi liats a la Seguretat Social que 
aquest estiu, els mesos de juny, ju-
liol i agost, ha registrat una mitjana 
d'afi liats de 286.837 persones, la 
xifra més alta registrada fi ns ara en 

el sector, segons un estudi realitzat 
per l'empresa Randstad en base 
a les dades que recull el Ministeri 
d'Indústria, Energia i Turisme. 
Aquests 286.837 afi liats de mitjana 

AMB EMPENTA
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Les principals ocupacions del sector turístic són els cambrers, aju-
dants de cuina, personal d'habitacions d'hotels, cambrers de pis 
i personal en instal·lacions aeroportuàries. Tot i això, en el últims 
anys també hi ha un bon comportament en el càrrecs amb res-
ponsabilitat com serien els gerents, els caps de sala o els directors 
d'establiments hotelers. 

Els perfils

de la Seguretat Social registrats els 
mesos d'estiu d'aquest any supo-
sen el nombre més gran de tota la 
sèrie històrica i són un 5,2% més 
altes que l'estiu de l'any passat i 
un 20,14% per sobre de la mitja-
na que es va registrar l'any 2007 
(238.712 afi liats), just abans de 
l'inici de la crisi.

A Catalunya s'ha generat ocu-
pació turística de forma ininter-
rompuda durant tot el període de 
recessió econòmica.

Catalunya, líder
Catalunya és la comunitat autò-
noma amb el major nombre d'afi -
liats de mitjana a Seguretat Social 
durant els mesos estivals (juny, 
juliol i agost), seguit d'Andalu-
sia amb 276.734 inscrits, Madrid 
amb 195.950, i el País Valencià amb 
173.100 afi liats.
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Prevenir la fragilitat en majors de 65 anys
El CSdM se suma a la campanya "En marxa contra la fragilitat" promoguda per la 
Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia de Catalunya

Salut: Marta Gómez

  Amb motiu de la celebració del 
Dia Internacional de la Gent Gran, 
aquest dissabte dia 1 d'octubre, es 

realitzarà una jornada simultània 
a diferents llocs de Catalunya  sota 
el lema "En marxa contra la fra-
gilitat". L'Hospital de Sant Jaume 
i Santa Magdalena de Mataró, 

encapçalats pel Consorci Sanitari 
del Maresme (CSdM), se suma al 
Parc Sanitari Pere Virgili i a l'Hos-
pital de la Santa Creu i Sant Pau 
de Barcelona així com a l'Hospital 

AMB EMPENTA

Tot Empenta Fragilitat 1739.indd   2 28/9/16   18:54



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.

Municipal de Badalona. Tots qua-
tre centres aposten, per primera 
vegada i gràcies a la iniciativa pro-
moguda per la Societat Catalana 
de Geriatria i Gerontologia de 
Catalunya, per una campanya co-
muna en prevenció de la fragilitat.

Què és la fragilitat?
La fragilitat és un indicador de 
discapacitat i pèrdua d'autono-
mia que afecta una de cada deu 
persones majors de 65 anys. És 
el cas d'en José Luis, té 84 anys i 
depèn pràcticament tot el dia de 
la seva dona, la Natividad, amb 
qui El Tot Mataró ha pogut par-
lar aquesta setmana. "Ell no té 
ganes de fer res, sempre camina-
va moltíssim i ara es cansa cada 
dues passes, jo el cuido tot el que 
puc i  sóc conscient de tot el que li 
passa, tot i que em costa i encara 
no ho assumeixo massa", explica. 
La Natividad i el seu marit tenen la 
sort de comptar amb els seus fi lls, 
que els ajuden en tot moment.

Com el seu cas, n'hi ha molts 

Dissabte dia 1, de 10h a 
14h, a l'Hospital de Sant 
Jaume i Santa Magdalena 
s'avaluaran els majors de 
65 anys que ho vulguin

d'altres, de fet, el geriatra de l'Hos-
pital de Mataró, Josep Antoni 
Martos, i també secretari de la 
Societat Catalana de Geriatria, ex-
plica al Tot Mataró la importància 
que rep la prevenció d'aquesta 
fragilitat: "és un cercle d'accions 
que, si no es tracta, pot portar a 
la mort". La clau de volta, doncs, 
està en la prevenció.

Prevenir és millor que curar
Sembla una dita però quan es tras-
llada en matèria sanitària és tota 
una realitat. I és que tirar endavant 
mesures de prevenció poden ser 
la salvació de moltes vides davant 
d'un conjunt de símptomes que, 

aparentment poden no ser sig-
nifi catius. "Crear més polítiques 
d'envelliment actiu, millorar les 
xarxes socials amb les quals es 
transmet la informació, recomanar 
fer exercici físic i cuidar la nutrició 
i, evidentment, acudir al metge per 
mesures preventives i no curati-
ves", explica Martos. Amb mesu-
res com aquestes "es pot allargar 
la situació d'entrar en fragilitat" i 
així "allargar la qualitat de vida", 
assegura la mateixa font.

Dissabte, dia internacional
El Dia Internacional de la Gent 
Gran és, doncs, una bona opor-
tunitat per posar-se a prova. A 
totes aquelles persones, sempre 
majors de 65 anys que vulguin 
ser avaluades per saber si tenen, 
o poden tenir símptomes de fra-
gilitat, se'ls valorarà la seva funció 
física, mobilitat i activitat física, la 
seva funció cognitiva, de memòria 
i d'estat d'ànim, la seva nutrició i 
alimentació i el suport i les rela-
cions socials que tenen.
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COMPRA VENDA 

EMPRESA CATALANA DE gestions 
esportives, està interessada en la 
cessió de l’abonament pel partit 
Barça-R. Madrid del proper desem-
bre 2016. Oferim serietat, solvència, 
garantia i bon preu. Interessats Tel. 
650.183.496, també whatsApp. 
HOLA EM DIC Joan, busco algú que 
tingui unes postals de Nadal de l'Es-
panyol de Barcelona de futbol dels 
anys 90. M’interessa comprar-les. 
Interessats trucar al 680.865.219, a 
les postals surten jugadors d’aque-
lla època. 
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 
EN VENDA: 1 acció del Centre Natació 
Mataró (CNM). 400€. 600.742.409 
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 
COMPRAMOS CASAS. Centro de 
Mataró, o garajes, locales, pequeños 
solares, etc. No importa estado. 
Buscamos cualquier sup. edifi cable 
para promoción de viviendas. También 
Permutas, buscando la mejor renta-
bilidad para Ud. Máxima seriedad y 
discreción demostrada. Pago inme-
diato contado. Su Casa 93.757.12.82 
VENC PÀRQUING. Avda. Recoder (cot-
xe petit). 93.799.17.29 de 20 a 22h.

TRASPASSOS-LLOGUERS

HABITACIONES POR HORAS. 
Ambiente limpio y tranquilo. 
Parking. 608.546.312 

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
MATARÓ CENTRE. Pis de 2 hab., 1 
bany, saló, cuina, calefacció, sense 
ascensor 675€/mes 93.790.96.09 
ref. P1984
MATARÓ ROCABLANCA. Pis de 3 
hab., 2 banys, saló amb cuina offi ce, 
safareig, calefacció, ascensor. 650€/
mes 93.790.96.09 ref. P1958
MATARÓ ELS MOLINS. Pis amoblat 
i amb electrodomèstics, 4 hab., 1 
bany, ascensor, cuina, saló, safareig, 
2 balcons, calefacció. 700€/mes 
93.790.96.09 ref. P1975
TRASPASO CHURRERÍA. Pueblo 
Seco, Mataró.678.415.211 
ES LLOGAN 3 places de parking de 
cotxe a Rda Alfons X El Savi i Plaça 
de la Brisa Preus: 40 i 50 euros 
respectivament. 626.07.78.50 i 
619.52.14.15
ALQUILO HABITACIÓN señor. 
611.454.139

TREBALL

MULTINACIONAL BUSCA PERSONAL 
para cubrir vacantes. Alta SS., for-
mación a cargo de la empresa, 
vestuario laboral y teléfono de 
la empresa. Telf. 650.223.233 Sr. 
Bermúdez
BUSCAMOS CHICAS PARA trabajar 
en empresa de Mataró. No hace fal-
ta experiencia, formación a cargo de 
la empresa y alta SS. Llamar al tele. 
630.593.341 Sra. González
PRECISEM COMERCIALS AUTÒNOMS 
per al sector de l’hostaleria. 
Interessats trucar al 661.642.002   

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

RESIDÈNCIA DE CALDES d’Estrac 
necessita auxiliar de clínica titulada. 
639.683.890 
FRANKFURT PRECISA PLANCHISTA 
con experiencia. Dejar CV C/Esteve 
Albert 47. De 13:00 a 16:00h. 
PRECISEM DONES ENTRE 30-50 
anys. Amb funcions d’encarrega-
da i cambrera per a pis de relax. 
655.226.610 
EMPRESA TEXTIL DE BAÑO precisa 
engomadora, borista y repuntadora. 
696.491.197 ó 646.628.278. E-mail: 
rrhhss22@gmail.com
SE OFRECE LIMPIEZA. Fin de sema-
na. 675.238.594 
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
631.035.671 
SE OFRECE MUJER limpieza, cocina. 
631.060.560 
CATALANA S’OFEREIX PER neteja. 
Experiència. 658.087.254 
SE OFRECE SEÑORA para limpieza; 
plancha con experiencia. 8€/hora. 
601.192.779 
BUSCO FEINA NETEJA. 645.354.442 
S’OFEREIX SENYORA TITULADA, 
per cuidar gent gran. Matins o nits. 
698.501.595 
SE OFRECE MUJER de limpieza. 
697.242.728 
BUSCO TRABAJO CUIDAR personas 
mayores o niños. 698.229.774 
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. Fija o 
por horas. 610.818.907 
SE NECESITA EMPLEADA de hogar 
con vehículo - St. Vicenç de Montalt 
Limpieza - plancha - cocina 5 horas 
de lunes a viernes (por las mañanas) 
horario fl exible Interesadas llamar 
a 647.375.250 
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
602.846.034 
BUSCO TRABAJO cuidado niños, an-
cianos, limpieza. 663.317.041 
CUIDO PERSONAS MAYORES in-
terina, noches u horas por el día. 
695.757.835 

núm. 1739 del 30 de setembre al 6 d'octubre 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? 
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PROFESSIONALS

REFORMES DE LA LLAR AL MILLOR 
PREU. Cuines, banys, terres, etc. Un 
bon equip de professionals al millor 
preu. 677.592.739 
PAVIDNET: Neteja, manteniment i 
abrillantats. Pressupost sense com-
promís. 93.757.76.83 /607.249.790 
PINTOR PROFESIONAL. ECONÓMICO. 
620.910.144 
REHABILITACIONES, FACHADAS, 
VERTICALES. Impermeabilizaciones. 
691.670.122 
L A M P I STA ,  FO N TA N E R Í A , 
ELECTRICIDAD, aparatos eléctricos, 
reparación lavadoras, calentadores, 
calderas. 697.725.158 
ORGANIZACIÓN, DECORACIÓN 
FIESTAS. infoholafiesta@gmail.
com 640.781.129 
MUDANZAS, PORTES, MONTAJE y 
desmontaje de muebles. 20€/h. Tel./
whatsapp 610.627.821 
PINTOR PROFESIONAL. PINTURA en 
general y decorativa. 635.106.282 
LAMPISTERÍA, BOLETINES, 
PALETERÍA. 629.232.530 
REFORMAS, OBRAS, REPARACIONES, 
albañilería, electricidad, fontanería, 
gas, pintura. Económico 670.232.977 
PINTOR FACHADAS-INTERIORES. 
672.802.951. Conózcanos en www.
pinturasdanco.wix.com/danco 
MUDANCES ECONÒMIQUES . 
692.021.141 

VARIS

BUSCO PAREJA ESTABLE . 
674.471.893 José 

CONTACTES

ASIÁTICAS, JOVENCITAS, GUAPAS. 
Nuevas en Mataró. 24h. Salidas do-
micilio. 688.566.964
LAIA 42 CATALANA. 687.072.165 
MATARÓ MULATA TETONA. 24h. 
632.520.719 
KATY, PARTICULAR. 631.287.774 
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 
MASSATGISTA MOLT SENSUAL 
Mataró 667.955.000 

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

TREBALL

CUIDO PERSONAS MAYORES in-
terina, noches u horas por el día. 
658.199.249 
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA, cuidado 
de mayores. Urgente. Buenas refe-
rencias. 699.593.941 

LIMPIEZA, CUIDO PERSONAS mayo-
res. Experiencia. Disponibilidad 
horaria. 632.345.007

CLASSES

PROFESSOR TRADUCTOR FA classes 
particulars d’anglès i francès. Tots 
nivells. 676.993.675

PROFESSIONALS

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Ai-
xa. Havaneres, cançó marinera. 
Festes majors, festes de carrer, fes-
tes privades, casaments, aniversaris, 
etc. Informació sense compromís 
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 

 EL TOT NOU 1739.indd   8 28/9/16   19:15



ESPECIAL
Barri
a barri

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

ROCAFONDA/ESCORXADOR
del 07/10/2016

PER ANUNCIAR-VOS-HI TRUQUEU AL: 93 796 16 42
O ENVIEU UN CORREU A: mataro@totmataro.cat

Programació facilitada per m1tv

TV m1tv
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 PANTALLA OBERTA
23:00 CAMINANT x CATALUNYA
23:30 DE TEE A GRENN
0:00 L’ENTREVISTA
0:30 CARRETERES
1:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
1:30 L’ENTREVISTA
2:00 CARRETERES
2:30 GAUDEIX LA FESTA

Dilluns
7:00 NOTÍCIES EN XARXA 
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 CAMINANT x CATALUNYA
12:30 L’ENTREVISTA
13:00 VIURE DES DE L’ESSÈNCIA
13:30 CAMINANT x CATALUNYA
14:00 GAUDEIX LA FESTA
14:30 CARRETERES
15:00 PANTALLA OBERTA
16:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
16:30 L’ENTREVISTA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 DE TEE A GRENN
17:45 ENDERROCK TV
18:00 CAMINANT x CATALUNYA
18:30 GAUDEIX LA FESTA
19:00 CARRETERES
19:30 EN JOC
20:00 HIPSTERLAND
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
21:30 DOSOS AMUNT
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 DE TEE A GRENN
23:00 CAMINANT x CATALUNYA
23:30 GAUDEIX LA FESTA
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 ENDERROCK dilluns
1:30 GAUDEIX LA FESTA
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 DOSOS AMUNT 

Dissabte
7:00 INFORM. 24H. MARESME
7:30 CAMINANT x CATALUNYA
8:00 DOSOS AMUNT
8:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
9:00 L’ENTREVISTA
9:30 INFORM. 24H. MARESME
10:00 GAUDEIX LA FESTA
10:30 DOSOS AMUNT
11:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
11:30 TORNA-LA A TOCAR SAM
12:00 ADOLESCENTS.CAT
12:30 ENDERROCK TV
12:45 HOQUEI EN JOC
 En directe
15:00 L’ENTREVISTA
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 PER DETERMINAR
16:30 CONCURS DE CASTELLS DE 
 TARRAGONA
22:00 DOSOS AMUNT
22:30 L’ENTREVISTA
23:00 PANTALLA OBERTA
0:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
0:30 ESTACIÓ DIGITAL +18
1:00 CARRETERES
1:30 GAUDEIX LA FESTA
2:00 DE TEE A GRENN
2:30 L’ENTREVISTA

Diumenge
7:00 DE TEE A GRENN
7:30 MISSA DE MONTSERRAT
8:30 CARRETERES
9:00 CAMINANT x CATALUNYA
9:30 L’ENTREVISTA
10:00 CONCURS DE CASTELLS DE 
 TARRAGONA
 En directe
17:00 DE TEE A GRENN
17:30 CAMINANT x CATALUNYA
18:00 1MÓN.CAT
20:00 EN JOC 

15:00 CARNET ESPORTIU
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 LA BARCA DE L’ANDREU
16:30 L’ENTREVISTA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 CARRETERES
17:45 ENDERROCK TV
18:00 GAUDEIX LA FESTA
18:30 TORNA-LA A TOCAR SAM
19:00 CAMINANT x CATALUNYA
19:30 L’ENTREVISTA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 CARRETERES
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 PANTALLA OBERTA
23:30 TORHNA-LA A TOCAR SAM
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 PANTALLA OBERTA
2:00 INFORM. 24H. MARESME

Dijous
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARNET ESPORTIU
13:00 CAMINANT x CATALUNYA
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 CARNET ESPORTIU
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 PANTALLA OBERTA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 LA BARCA DE L’ANDREU
17:45 ENDERROCK TV
18:00 PANTALLA OBERTA
19:00 DE TEE A GRENN
19:30 TORNA-LA A TOCAR SAM
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 GAUDEIX LA FESTA

21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 CAMINANT x CATALUNYA
23:00 CARRETERES
23:30 GAUDEIX LA FESTA
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 INFORM. 24H. MARESME
1:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
1:30 DE TEE A GRENN
2:00 INFORM. 24H. MARESME

Divendres
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARNET ESPORTIU
13:00 HIPSTERALAND
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 DE TEE A GRENN
15:00 CARNET ESPORTIU
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 HISPSTERLAND
16:30 L’ENTREVISTA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 ENDERROCK TV
17:45 ESTUDI 3 curt
18:00 VIURE DES DE L’ESSÈNCIA
18:15 ESTUDI 3
18:30 CREURE AVUI
19:00 L’ENTREVISTA
19:30 DOSOS AMUNT
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 TELÓ DE FONS
23:00 SET DIES
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 INFORM. 24H. MARESME
1:00 L’ENTREVISTA
1:30 CAMINANT x CATALUNYA
2:00 INFORM. 24H. MARESME

Dimarts
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARNET ESPORTIU
13:00 DOSOS AMUNT
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 CARNET ESPORTIU
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 DOSOS AMUNT
16:30 RESERVA BIOSFERA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 L’ENTREVISTA
17:45 ENDERROCK TV
18:00 DOSOS AMUNT Versió llarga
19:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
19:30 GAUDEIX LA FESTA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 L’ENTREVISTA
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 DOSO AMUNT Versió llarga
23:30 L’ENTREVISTA
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 L’ENTREVISTA
1:30 HIPSTERLAND
2:00 INFORM. 24H. MARESME

Dimecres
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARNET ESPORTIU
13:00 L’ENTREVISTA
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 RESERVA BIOSFERA
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Els Capgrossos, al Concurs amb tota l'ambició 
Treballen tres castells de la gamma extra, dos dels quals encara no han intentat mai, 
per la que apunta a millor edició de tots els temps, diumenge a Tarragona

Castells: Cugat Comas

 Aquest diumenge se celebra a 
Tarragona la vint-i-sisena edició 
del Concurs de Castells. Es tracta 
segons el propi eslògan del certa-
men de "l'espectacle casteller més 
gran del món" i per desena ocasió 
hi prendran part els Capgrossos de 
Mataró. Els de la camisa blava pre-
veuen desplaçar unes 600 persones 
a la Tarraco Arena Plaça i volen 
fer-hi la seva millor actuació. Per 
aconseguir-ho han preparat fi ns 
a tres castells de la denominada 
gamma extra, més difícils que els 
de nou pisos. 

El programa fi nal dependrà dels 
darrers assajos convocats, especi-
alment el d'avui divendres mateix. 
Els dos castells bàsics de nou, la 
torre de 9 amb folre i manilles i 
els encara mai intentats pels ma-
resmencs 9 de 8 i 5 de 9 amb folre 
conformen les cinc opcions sobre 
les quals la colla decidirà.

La colla del Maresme aspira a 
millorar el paper fet fa dos anys 
quan van caure tant del 3 de 9 com 

de la torre, quedant en la novena 
posició, la pitjor en totes les seves 
participacions al Concurs. Des 
de la seva primera participació, 
els blaus han volgut portar a un 
escenari com el tarragoní els seus 
millors castells i això implicaria 
per fer per primera vegada més 

d'un castell de gamma extra en 
una mateixa diada. El moment 
de forma és bo, pels de blau. El 
factor gent, però, és important 
i els Capgrossos volen sumar el 
màxim d'efectius als quals facilita 
transport, menjar, festa i samarre-
ta si van a fer pinya. Avui a assaig 
és el darrer torn per apuntar-s'hi.

Els maresmencs que vulguin 

podran seguir el Concurs diumen-
ge, a partir de les 10 del matí, en 
directe a través de m1tv.

El millor Concurs de la història
L'edició d'aquest any del Concurs 
apunta a ser la millor de tots els 
temps. Si aquesta diada ja té tot 
d'ingredients que la fan única, 
ja que és l'única ocasió cada dos 
anys en què les colles competeixen 
obertament, basant-se en un coe-
fi cient de punts per a cada castell, 
en un recinte amb graderia –en-
trades exhaurides a ritme de con-
cert d'Springsteen, per cert– i amb 
classifi cació fi nal, les emocions 
d'aquest diumenge poden ser for-
tes. Fins a quatre colles intentaran 
castells de 10 i el duel de favorits  
entre Castellers de Vilafranca i la 
Vella de Valls fa pensar que només 
qui faci la millor actuació de tots 
els temps podrà cantar victòria. 
Totes dues colles porten els dos 
castells de 10 i les tres estructures 
de torre, quatre i tres sense folre 
–tècnicament els més difícils que 
hi ha– en cartera.

12

La colla participa per de-
sena ocasió en el 
conegut com 
"l'Espectacle Casteller 
més gran del món"

La torre de 9, el 9 de 8 i el 5 de 9, els tres castells als que aspiren els Capgrossos Cedides 
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Els concursos dels blaus, un a un
Repassem, gràcies a l'arxiu de la colla, com van anar els castells de cadascun dels nou 
Concursos de Tarragona on els Capgrossos han actuat

Els blaus van debutar al 
Concurs descarregant-hi el 
seu segon castell de 8. Hi van 
sumar el 2 de 7 i el 3 de 7 
aixecat per sota.

1.
1998 
Setens

Després de la primera, per Les 
Santes del 1999, la torre de 8 
es resistia a la colla que la va 
poder tornar a descarregar, a 
més del 3 i el 4 de 8.

2.
2000 
Sisens

El d'aquest any va ser un dels 
dies més importants de la 
història dels de blau, que van 
descarregar el seu primer 3 de 
9 i van assolir el podi.

3.
2002
Tercers

La primera Tripleta Màgica 
descarregada de la colla va 
valdre l'admiració de tot el 
món casteller i un empat a 
punts amb la Joves, tercera. 

Només dos mesos després de 
la mort de la Mariona Galindo, 
els Capgrossos van fer tres 
castells de 8 i van rebre el su-
port de tot el món casteller.

La colla no va aconseguir la 
Tripleta Màgica que perseguia, 
ja que va topar mentalment 
amb el 4 de 9 amb folre. Van 
fer 3 de 9, 5 i torre de 8.

Fa sis anys del primer intent 
de castell de gamma extra al 
Concurs. Els Capgrossos no 
van poder carregar la torre 
però van fer 3 i 4 de 9.

L'únic cop que els de blau van 
fer l'aleta a la torre de 9, car-
regada in extremis després de 
descarregar amb solvència els 
dos castells de 9 bàsics. 

Les llenyes del 3 de 9, carregat 
i la torre emmanillada, intent, 
van hipotecar molt la puntua-
ció i les prestacions de la colla, 
en el seu pitjor rànquing.

4.
2004 
Quarts

5.
2006 
Cinquens

6.
2008
Quarts

7.
2010 
Cinquens

8.
2012 
Cinquens

9.
2014 
Novens

CulturaCultura núm. 1739 del 30 de setembre al 6 d'octubre de 2016
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Cultura

Marató de cultura per Càritas a Santa Anna
Gegants, l'Agrupació Musical, Tribukada, Mestre d'Aixa, Jazz o la Sala Cabanyes se 
sumen a un acte que comptarà amb arrossada popular

Cultura: Redacció

  10 hores de cultura i activitats ininterrompudes, 
de les 11 fi ns a les 9 del vespre, són el reclam que hi 
ha convocat per aquest dissabte a la Plaça de Santa 
Anna. Es tracta d'una marató en tota 
regla a benefi ci de Càritas, l'entitat 
que ajuda les persones més desa-
favorides. És el cinquè any que es 
convoca aquest acte i en els quatre 
anteriors la cita ha servit per sumar 
recaptacions prou generoses com 
la de més de 4.000 euros l'any pas-
sat. És poc davant tanta necessitat 
però la sola convocatòria d'aquest 'Mataró x Càritas' 
serveix i ajuda. I l'eslògan que sempre s'utilitza és 
"ajuda'ns a ajudar". Doncs això. A Santa Anna falta 
gent per poder aportar el seu granet de sorra.

Tot i que el protagonisme de la jornada recau més 
en Càritas i la seva feina en les edicions fetes fi ns 
al moment de la 'Mataró x Càritas' hi ha autèntics 

clàssics. Ho és l'Agrupació Musical del Maresme, per 
exemple, que no hi ha fallat i que oferirà un tastet 
del seu repertori a partir de les dotze. Ho són, de 
clàssics, diferents colles de gegants o la gent de la 
Comissió de la Setmana Santa que tornarà a demos-

trar grans dots culinàries encarregant-se 
de l'arrossada popular. Tothom hi està 
convidat a 5 euros el tiquet. També hi 
haurà berenar del Começ Just i les pas-
tisseries de Mataró, a les sis.

Música i teatre
La marató cultural començarà a les onze 
del matí i abans del de la Banda ja hi 

haurà actuat el Quartet Estrany. A partir de les qua-
tre de la tarda hi intervindran la Tribukada del Taller 
d'Idees, All Star Karaoke, A Càmara Lenta, Barbuts 
Jazz Band i Mestre d'Aixa, abans que la Sala Cabanyes 
tanqui els actes amb un tastet de teatre. Serà llavors 
quan caldrà recollir i sumar quants diners s'hauran 
recollit per ajudar. 

Durant tot el dia es 
vendrà cava, samarretes, 
llapissos i coca del gremi 
de Pastisseria.

Durant tota la 
jornada es recolliran 
aliments de primera 
necessitat
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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

OFERTA EN PARQUET
Laminado 

AC-4
de 8mm

Laminado Laminado 8,95€/m2

Por sólo

,,,95959588
Accesorios a juego podapies, pletinas, mamperlanes ( ángulos de escalera ) 

Fabricado en la U.E.   /  Garantía 15 años
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Els protagonistes del Rey Cedida 

El nou curs incorpora una nova línia infantil i un curs de 
teatre còmic gestual per a adults

Un 21 per cent més d'alumnes 
pel nou curs de l'Aula de Teatre

 "Quin paper ha jugat la mo-
narquia a l'Estat Espanyol en els 
últims quaranta anys?". Aquesta 
qüestió és la premissa de l'obra 
"Ewl Rey", dirigida per Albert 
San Juan, i que arriba al Teatre 
Monumental aquest divendres, 
dia 30.

La fi cció, que forma part de la 
temporada estable de la sala mata-
ronina, gira entorn un personatge 
central que han anomenat Joan 
Carles I. "El rey" és un projecte 
de Teatre del Barrio, un grup que 
ja va néixer amb la voluntat polí-
tica de participar en el moviment 
ciutadà, entenent el teatre com un 
mitjà des d'on fer política o una 
assemblea permanent des d'on 
mirar el món.

Luís Bermejo, Guillermo Toledo 
i el mateix San Juan són els tres 
intèrprets de la producció. Un 
espectacle de fi cció que posarà 
sobre la taula moltes qüestions 
per plantejar-se, també, la fi cció 
contra la ignorància, amb la con-
vicció, asseguren, que només qui 
coneix la pròpia realitat, la pot 
canviar.|  M.Gómez

La ficció reflexiona el 
paper de la monarquia

"El rey" aterra al 
Teatre Monumental 
aquest divendres

82

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

Una classe de l'Aula de Teatre, en viu Arxiu 

s'introduiran en els conceptes bà-
sics de tot el món del teatre i la 
interpretació. Això pel que fa als 
més petits. La formació juvenil i 
adulta podran optar per formació 
més especialitzada i cursos de mo-
viment expressiu per introduir-se 
també en el món del cos i la dansa 
contemporània.

L'escola mataronina participa 
paral·lelament en projectes en 
altres centres educatius, treba-
lla també amb col·lectius artís-
tics locals, en barris  i exporta els 
aprenentatges fora del municipi.

Bonificacions
Per a aquest nou curs també està 
a punt l'aplicació d'un conjunt de 
mesures per afavorir les bonifi -
cacions dels cursos a les famílies 
amb més difi cultats econòmiques. 
D'aquesta manera està previst que 
hi hagi descomptes per a famílies 
nombroses o monoparentals, titu-
lars del Carnet Blau, persones amb 
discapacitats igual o superior al 33 
per cent, persones en situació d'en-
torn desfavorable, aturats i l'exis-
tència d'un germà ja matriculat 
a l'Aula de Teatre. |  Marta Gómez

 Més alumnes a l'escola teatral 
local. L'Aula de Teatre de l'Ajun-
tament de Mataró inicia el curs 
escolar amb un 21 per cent més 
d'alumnes inscrits respecte del 
curs anterior, el què represen-
ta un total de 315 alumnes. El 
3 d'octubre es donarà el tret de 
sortida al curs que compta amb 20 
grups de treball de teatre i dansa 
contemporània.

Un curs que s'inicia amb dife-
rents novetats. I és que per una 
banda l'Aula planteja una nova 
línia adreçada a infants d'entre 
4 i 6 anys amb l'objectiu d'utilit-
zar el cos com a mitjà d'expressió, 
introduint-los així al món de les 
arts escèniques. De l'altra banda, 
aquest nou període escolar a l'es-
cola de teatre es podrà cursar teatre 
còmic gestual per a adults, a més a 
més de teatre i moviment adreçat 
a dones de tots els barris de la ciu-
tat. Aquest últim projecte és una 
iniciativa de Dones en Acció del 
Servei d'Igualtat de l'Ajuntament.

La resta de l'oferta formativa 
seguirà en la mateixa línia que els 
últims anys. Així, tots els alum-
nes, des d'una perspectiva lúdica, 
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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)

Moment per a la negociació i per 

socialitzar una mica més del que és 

habitual en tu. Sortir una mica t'anirà 

bé. Pot ser que t'agafis unes mini va-

cances per recarregar piles.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Temps d'obligacions i de preparar-te 

per a l'any vinent. S'obren portes en 

relació al treball però has de posar-te 

les piles. Activitat social que pot ar-

ribar a estressar-te.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Estàs reflexiu i més reservat del nor-

mal. Vols assegurar-te abans d'avan-

çar. En aquest moment prefereixes 

practicar la prudència, especialment 

en qüestions econòmiques.

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

Reps una dosi extra d'energia i poder 

de decisió que es mantindrà durant 

unes quantes setmanes. Aprofita ara 

per prendre decisions que havies pos-

posat però fes-ho amb seny.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Estàs il·lusionat amb alguns plans 

futurs. Sigues realista però no perdis 

l'esperança d'aconseguir el teu pro-

pòsit. Sembla que algú et vol seduir, 

tu sabràs si et deixes.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

La teva relació es va consolidant. 

Període de certa restricció econòmica 

que pot afectar el temps de lleure. 

Si t'organitzes, trobaràs maneres de 

passar-ho bé per pocs diners.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Gestions administratives. Augment de 

la correspondència, entrevistes, con-

verses telefòniques... Compte amb la 

tensió amb germans i veïns. Practica 

la contenció verbal.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Una de freda i una de calenta. Així et 

sents. Amb el peu a l'accelerador i al 

fre, avances dues passes i en recules 

una. T'anirà bé per saber quina fitxa 

has de jugar.

Bessons (21/5 al 21/6)

Potser et trobes ocupat amb herènci-

es o bé és hora de valorar el que has 

heretat de la família en un sentit més 

emocional. Atracció sexual per una 

persona de força més edat.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Potser penses en sexe una mica més 

del que és habitual. Si vius un affaire 

o aventura, gaudeix-ne i aprofita el 

moment. Et tocarà guardar algun 

secret i ser molt discret.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Si tenies l'economia oblidada, t'or-

ganitzaràs. No deixis que et diguin 

com has de portar els teus números. 

Gestiona-ho a la teva manera. Possible 

inici de dieta i exercici.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Si tens parella, potser passa una bona 

ratxa en l'aspecte material i en surts 

beneficiat. Durant uns mesos, bona 

etapa per enfrontar algunes pors i 

fer psicoteràpia.

www.facebook.com/dhannaastro dhannaastro@hotmail.com
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Talent a sota terra
Pere Vàzquez entafora ‘Misèria’ al subsòl de la Destil·leria 

Crítica de teatre: Comas Soler

 Com una propina afegida a la 
temporada teatral que s’acabava 
abans de l’estiu, La Destil·leria va 
programar pels volts de les da-
tes de Les Santes sis funcions de 
‘Misèria’, l’adaptació per a l’esce-
na que ha dirigit Pere Vàzquez a 
partir de la novel·la ‘Misery’ que 
el prolífi c escriptor nord-americà 
Stephen King va publicar l’any 
1987. L’èxit d’aquesta iniciativa 
promoguda per l’espai cultural 
del davant de la placeta del carrer 
de Sant Joan va ser tan desbor-
dant que el mateix mes de juliol es 
varen haver d’improvisar moltes 
més sessions de les inicialment 
previstes. Passades les vacances, 
al setembre i a l’octubre se n’han 
hagut de muntar encara més, fi ns 
a trenta-dues. Bo i així, pot ser que 
siguin insufi cients per encabir tot 
el públic que s’hi ha interessat.

Atzar, terror i reclusió
La trama de ‘Misèria’, que té els 

ingredients propis d’un conte de 
terror, presenta els suplicis a què 
és sotmès Paul Sheldon per part 
d’Annie Wilkes. Ell fi gura que és 
un autor que ha fet fama i fortuna 
escrivint narracions romàntiques; 
i ella una infermera psicòtica de 
passat tenebrós i fervent admi-
radora del personatge de Misery 
Chastain, la dona protagonista 
d’una sèrie d’aquests relats novel-
lats. L’atzar fa que un dia d’hivern 
Paul tingui un accident de cotxe 
enmig d’una tempesta de neu i que 
sigui recollit per Annie, que des-
prés d’auxiliar-lo el reclou a casa 
seva. En saber que, a la novel·la 
que és a punt d’aparèixer, Paul fa 
que Misery mori i s’acabi la sèrie, 
Annie es torna boja d’ira i el man-
té captiu violentament, amb tota 
mena d’amenaces, privacions i 
patiments per forçar-lo a escriure 
un nou llibre on Misery torni a la 
vida. Ell, per salvar-se d’una mort 
segura, accedeix a fer-ho, però 
amb un desenllaç fatídic.

Aquest argument funest amb 

fi nal tràgic Pere Vàzquez l’ha vol-
gut escenifi car apurant la clau re-
alista, submergint-lo en un espai 
autènticament sòrdid. Es tracta 
d’una mena de celler soterrani on 
els dos intèrprets i la vintena d’es-
pectadors que amb prou feines hi 
caben són confi nats per compar-
tir estretors, penombra, humitat i 
pudor de resclosit. La idoneïtat de 
l’indret és tan extraordinària que 
si no fos perquè hi ha constància 
de les versions –i fi ns i tot de les 
paròdies– que anteriorment se 
n’han fet per al teatre, el cinema 
i la televisió en diversos països, es 
podria arribar a pensar de ‘Misèria’ 
que es tracta d’un “site specifi c”, 
que és com s’anomenen moderna-
ment les creacions dramatúrgiques 
concebudes expressament per a 
un lloc físic determinat, en aquest 
cas el subsòl de La Destil·leria.

Bon treball
Però no és només per l’original 
adequació de l’espai que aquesta 
posada en escena ha aconseguit 
captar l’interès i la complicitat 
de molts espectadors més enllà 
del que podria considerar-se ha-
bitual. Com en altres propostes 
precedents, Vàzquez hi corrobora 
un meticulós treball de direcció 
d’actors. Ho evidencien les convin-
cents actuacions de Santi Clavell 
i Lídia Rovira, tots dos sortits del 
gran planter de Sala Cabanyes, 
com el director mateix.

Els encerts de ‘Misèria’, que són 
molts, ratifi quen la trajectòria de 
Pere Vàzquez com a maquinador 
de muntatges sempre interessants, 
en què demostra un talent espe-
cial per trencar motllos des de la 
proximitat amb l’arma d’una sen-
zillesa contundent. Dotat d’una 
polivalència admirable, és així 
com aconsegueix confrontar-se 
amb textos exigents, prendre’ls 
de partitura per trobar-hi lectures 
inèdites i donar forma a especta-
cles amb ganxo.

Un moment de 'Misèria' de Pere Vàzquez Enric Lucena
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100 anys de música, fi nalment el Concert del 
Centenari de la Sala Cabanyes es va fer al teatre 
Monumental. L'entitat mataronina va agrair a la ciutat 
amb un repertori musical de les seves representacions.

Magí Serra, va presentar diumenge a Can Gassol, 
"L'hereu a mort" una peça de dansa que vol indagar 
sobre el perquè de les coses. L'espectacle va formar 
part del cicle Fet a Mataró.

Contra la violència masclista, la concentració 
mensual de Teixit de Dones, davant de l'Ajuntament, 
va aplegar una gran quantitat de gent, amb el suport 
de les vocalies de dones i les associacions de veïns.

Èric Vinaixa, amb l'espectacle "Llarga vida al 
rock'n'roll" va omplir l'Arc Cafè Cultural. El can-
tautor va oferir un concert ple d'anècdotes, curio-
sitats i molt bon rotllo.

www.totmataro.cat/imatges

Imatges Daniel
Ferrer 
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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

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

T179.000€

ATENCIÓN A ESTA OPORTUNIDAD!
Ref. 12579 JTO. ROCABLANCA:  Bien comunicado en calle 
tranquila. Total. exterior reciente construcción. Distribución 
muy acertada. Luminosidad. 3 dor. Salón com. amplio. Balcón /
tza. 2 baños. Cocina equip. Calefacción. Parking incl. Posibilidad 
otra pl.+ trastero. El mejor de la zona.

189.000€

UNIFAMILIAR
Ref. 12580 ARGENTONA.URBANIZACIONES: Fácil ac-
ceso. Bonita casa a 4 vientos, parc. 800m2 con piscina, zona 
barbacoa y huerto con árboles frutales. Superfi cie útil 193m2 
en 2 plantas + sótano, estupenda bodega. 5 habit. dobles.” Llar 
de foc”. 2 baños (1 suitte). Precisa actualizaciones.

T

SITUACIÓN PRIVILEGIADA

215.250€

Ref. 12571 PARC CENTRAL: Vivienda de 85m2. IMPE-
CABLE. Distribución funcional y mucha luminosidad. Estado 
excepcional y bonita decoración. Gran salón comedor, terracita 
ideal veranos. Cocina equipada. Dorm. dobles. Armarios em-
potr. Baño muy amplio con buenos acabados. Balcón posterior, 
parquet. Calefacción. Carp. int. roble y exter. aluminio doble cá-
mara. A/A. Parking incluido. Excelente Ocasión!       
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Una imatge d'arxiu del Festival Senseportes. 

Anna Aluart 

La cita, ja plenament consolidada, presenta una quinzena d'espectacles al carrer 
en la seva cinquena edició, 

El Festival Sense Portes omple Argentona d'arts 
escèniques aquest cap de setmana 

 El Festival Senseportes aterra l'1 
i 2 d'octubre amb la seva cinque-
na edició, presentant una quinze-
na d'espectacles, que inclouen la 
dansa, els titelles, el teatre, el circ 
i altres disciplines.

El gruix de la programació es 
concentrarà en la jornada del dis-
sabte, amb algunes representaci-
ons al matí a la plaça Nova i una 

tarda-vespre farcida de propostes 
a escenaris com Can Doro, la pis-
ta del Centre Parroquial o la plaça 
de l'Església. Diumenge al matí es 
completarà el cartell d'aquesta 
edició amb tres propostes que es 
duran a terme a La Sala i la pla-
ça Nova.

El Festival recorre diversos es-
pais del nucli urbà d'Argentona. 

L'accés és lliure però en la moda-
litat de taquilla inversa, ja que es 
convidarà als assistents a fer una 
aportació econòmica al fi nal de 
l'espectacle. A més, els espectadors 
podran valorar els espectacles i 
entre els vots recollits es decidirà 
el premi Pom d'Or. Entre els parti-
cipants se sortejarà un abonament 
a la temporada de La Sala.| Red-A.C.

Adreça web del banner invertit:

www.compremor.com

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

PARTIR

• 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:
ANNA ARTERO SÁNCHEZ

concursos
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Ref. 2386: Peramàs: Piso con ascensor 
para actualizar. 3hab, salón comedor 
con  balcón tipo terracita, cocina ofi cce 
indep con galería anexa. Junto a zona 
verde. No dude en visitarlo. 88.000€

OPORTUNIDAD POR ZONA Y  PRECIO

Ref. 2427: Cerdañola: Dúplex con 3 terrazas, 
2º y último piso para actualizar, 3 hab., salón 
con balcón, cocina indep., galería. 2 veci-
nos. Exterior, soly vistas al mar. 118.000€

DÚPLEX CON TERRAZA CON ASCENSOR

Ref. 2434 Peramàs: Piso, exterior y soleado. 
3 hab. (2 dobles), amplio salón com. bal-
cón/terracita, cocina, galería, baño, suelos 
gres. Servicios y vistas al mar. 126.000€

OPORTUNIDAD POR ZONA Y  PRECIO

EXCLUSIVA

Ref. 2431: Piso reformado con acabados 
de 1ª calidad, 3 hab., cocina offi ce, sa-
lón comedor y balcón/terracita, 1 baño, 
suelos parquet, aire acond. No le dejará 
indiferente, venga a verlo. 146.000€

ZONA MARÍTIMA

Ref. 2425: Zona Havana: Pl. baja  reciente 
construcción, patio a nivel. 2 hab., am-
plio salón comedor con balcón/terraza, 
1 baño completo, cocina indep. Zona 
comunitaria infantil. 150.000€

Ref. 2418: Eixample: Edifi cio de recien-
te construcción, acabados 1ª calidad, 
amplio salón comedor y cocina integra-
da, balcón, 1 baño, 2 hab. Rodeado de 
parques y zona inmejorable. 159.000€

ZONA CENTRO - JUZGADOS

ÁTICO CON TERRAZA EN LA HAVANA

Ref. 2396: Centro-Havana: Espectacular 
piso con terraza de 40m2, gran salón 
comedor con balcón con vistas despe-
jadas, todo exterior y sol. Comunidad 
reducida y a 10min. playa. 166.000€

Ref. 2433: Cirera: Comunidad reducida y 
con ascensor, con 2 hab., salón come-
dor con balcón, cocina abierta, 1 baño, 
suelos gres/parquet, ventanas aluminio, 
calefacción y aire acond.180.000€

OBRA NUEVA JUNTO PLAZA ANT. MACHADO

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

COMPLETAMENTE REFORMADO

FINANCIACIÓN HIPOTECARIA A SU MEDIDA

EN AVDA. PRINCIPAL

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

PISO DE GRANDES DIMENSIONES

Ref. 2432: Peramás: Edifi cio con ascensor 
y trastero y parking para coche y moto 
incluido. 4 hab., salón comedor en dos 
ambientes, cocina offi ce indep., 2 ba-
ños. Oportunidad. 192.000€

PISO CON TERRAZA A NIVEL

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

PISO DE GRANDES DIMENSIONES

EXCLUSIVA

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

1P IMMO NOVA.indd   1 28/9/16   18:38



Una imatge de la presentació del Consell de la Infància.  El cartell promocional. Cedida 

 Aquest dijous es va presentar 
al Saló de Pedra el Consell d'In-
fància, nou òrgan de participació 
ciutadana de la vila d'Argentona.

En aquesta sessió es va explicar 
als nens i nenes d'Argentona i als 
seus pares i mares el procediment 
de selecció dels alumnes de 5è 
i 6è de les escoles d'Argentona 
que formaran part del Consell, 
així com el funcionament d'un 
òrgan que fomentarà la partici-
pació ciutadana dels més joves.
L'acte va comptar amb la presència 

 El Centre Infantil Esquirol, situat 
al barri del Cros, posarà en marxa 
en les pròximes setmanes diver-
sos projectes sota el paraigua de 
"Creixent Junts" per potenciar les 
habilitats parentals de pares amb 
fi lls entre els 6 i els 18 anys.

D'una banda hi haurà el curs 
"Habilitats parentals i èxit escolar". 
D'una altra, també se celebrarà el 
curs "Pares i mares d'infants de 6 
a 12 anys" i la darrera de les for-
macions serà per a "pares i mares 
d'adolescents". | A.C

Aquest nou òrgan reunirà alumnes de 5è i 6è de primà-
ria del municipi i començarà a funcionar el novembre

El 4 d'octubre s'obre el 
termini d'inscripcions

de l'Alcalde d'Argentona i el regi-
dor de Participació Ciutadana, 
Eudald Calvo i Guillem Saleta; el 
Diputat delegat d´Educació de la 
Diputació de Barcelona, Rafael 
Homet i Ventayol; dos represen-
tants del Consell Nacional de 
la Infància i l'Adolescència de 
Catalunya; el tècnic d'Educació 
de la Diputació de Barcelona; 
Josep Colomer, i la Professora al 
Departament de Teoria i Història 
de l'Educació de la Universitat de 
Barcelona, Ana Novella. A.C

Argentona posarà en marxa el 
Consell de la Infància 

Cursos per millorar les 
habilitats parentals 
amb fills

Cedida 

Argentona núm. 1739 del 30 de setembre al 6 d'octubre de 2016

Tot Argentona 1739.indd   3 28/9/16   9:45



SI VOL VENDRE O COMPRAR... TRUQUI'NS! T. 93 790 96 09
      www.gorrizassociats.com ·

Ref. P1953 - Pis reformat íntegrament 
fa 1 any, 2 habitacions, 1 bany, cuina inde-
pendent, balcó, saló de 20m2, safareig 
cobert, en molt bon estat! 81.000€ 

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 - CERDANYOLA

MATARÓ - VISTA ALEGRE
Ref. P1985 - Casa de 2 plantes, zona 
tranquila, 1ª pl. Per reformar amb cuina, 
bany, saló amb xemeneia, 4 hab i pati 
amb posibilitat de garatge. 2ª pl. Refor-
mada amb cuina, saló, 2 hab., bany, safa-
reig i terrassa de 25m2.  148.000€

Ref. P1602 -  Pis a prop de tots el 
serveis, reformat, 3 habitacions (2 do-
bles), bany amb dutxa, saló-menjador 
de 18m2, balcó exterior, cuina i safareig. 
81.000€

MATARÓ - CERDANYOLA

Ref. P1947 - Pis de 3 habitacions (2 do-
bles), 1 bany, 1 bany petit, saló de 22m2, 
cuina, calefacció, a.a., terrat comunita-
ri, ascensor, a prop de tots els serveis! 

90.000€ 

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. P2002 -Bonic pis completament 
reformat, 3 habitacions (2 dobles), 1 bany, 
saló de 30m2, cuina independent, bal-
có, safareig, calefacció, a.a., gas natural. 

140.000€ 

MATARÓ - ROCAFONDA
Ref. P1909 - Bonic pis, 3 habitacions 
(2 dobles), 1 bany amb dutxa, cuina de 
4m2, safareig cobert, balcó al carrer, 
gas natural, lluminós, pis amb ascensor.  

126.000€ 

MATARÓ - HAVANA

MATARÓ - CERDANYOLA
Ref. P1978 - Àtic molt ben conser-
vat de 130m2, 4 habitacions, 2 banys 
(1 suite), cuina independent, balcó al 
carrer, terrassa superior amb traster, 
calefacció, tot exterior. Finca sense as-

censor.. 145.000€ 

MATARÓ - VISTA ALEGRE
Ref. P1987 - Pis amb vistes a mar i 
montanya, 4 hab. (2 dobles), 2 banys, 
saló, cuina indepent, safareig, balcó al 
carrer, traster, parquing, calefacció, 

a.a., amb ascensor  199.000€ 

EXCLUSIVA
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Operacions a Premià de Mar a l'edifici sinistrat Mal índex de sinistralitat Cedida  Cedida 

 Dijous passat van començar for-
malment els treballs necessaris per 
assegurar el bloc sinistrat a Premià 
de Mar, que fruit de la detonació 
pateix greus problemes estructu-
rals. Aquest dijous hauran arribat 
els materials necessaris per dur a 
terme l'obra d'apuntalament dels 
punts més dèbils, que es calcula 
que s'allargui uns dos mesos.

El que més preocupa els tècnics 
és la paret mestra de la segona 
planta i que està en una situació 
"precària", segons van informar 
fonts municipals consultades per 
l'ACN. En total, però, caldrà apun-
talar un 70% de l'estructura de 
l'immoble.

Així mateix, es va personar a 
la zona la unitat científi ca dels 
Mossos d'Esquadra per coordi-
nar calendaris amb l'empresa en-
carregada de les obres i mirar de 
garantir al màxim la conservació 
de possibles proves que ajudin a 
esclarir què va passar.

L'estabilitat, primordial
Garantir l'estabilitat de l'edifi ci 
sinistrat de Premià de Mar no serà 
una feina àgil i ràpida, com dime-
cres passat es pronosticava des del 
municipi. Els treballs mínims im-
prescindibles duraran entre un i 

Comencen els treballs per assegurar l'edifici i en espe-
cial, la paret mestra del segon pis 

Caldrà apuntalar un 70% de 
l'estructura de l'edifici sinistrat  

 La sinistralitat laboral al Ma-
resme ha augmentat un 21 per 
cent en el segon trimestre d'aquest 
2016 i deixa, doncs, dades preocu-
pants i més altes que a la resta de 
la província i de Catalunya. 

Ha augmentat el nombre total 
d'accidents al lloc de feina i s'ha de 
lamentar la mort d'una persona. 
Les dades analitzades per l'Obser-
vatori de Desenvolupament Local 
del Consell Comarcal indiquen 
que El Maresme segueix estant 
per sobre dels registres provincials 
i catalans pel que fa a sinistres la-
borals i que tot i que en els darrers 
mesos s'ha detectat un increment 
arreu, en el cas del Maresme el 
percentatge és superior. 

Una víctima mortal
Les dades concretes del segon tri-
mestre indiquen que l'augment de 
la sinistralitat laboral ha afectat 
tant a homes com a dones, si bé 
són els homes els que registren 
dos terços del total d'accidents. 
Concretament, dels 865  ferits,  
577 van ser homes i 285 dones.

Com ja és habitual, els accidents 
de pronòstic lleu són els majori-
taris. Representen el 99,42%, però 
aquest trimestre s'ha hagut de la-
mentar la mort d'una persona. Red.

En aquest segon trimestre 
s'han registrat 865 ferits 

Augmenta un 21 per 
cent la sinistralitat 
laboral al Maresme

dos mesos, ja que s'haurà d'actuar 
de manera minuciosa en diferents 
punts del bloc de pisos on va tenir 
lloc l'explosió.

Actuacions curoses
Segons fonts expertes en la matè-
ria consultades per l'ACN, un dels 
punts que més preocupa els tècnics 
és el mur de càrrega del segon pis 
de l'edifi ci. Una part d'aquesta pa-
ret mestra va desaparèixer amb la 
detonació i actualment està apun-
talada en precari. Serà el primer 
punt on s'actuï i posteriorment es 
començarà a apuntalar la resta de 
l'edifi ci, de baix cap a dalt.

De fet, un altre dels murs de càr-
rega més afectats per l'explosió es 
troba a la planta semi soterrada. 
La paret hi és, però està del tot 
doblegada. Malgrat la gravetat és 
un punt que preocupa "menys" als 
tècnics, tenint en compte la greu 
situació que hi ha al segon pis de 
l'edifi ci sinistrat.

L'Ajuntament ha encarregat els 
treballs a Controldemeter, una em-
presa especialitzada que ja va tre-
ballar després del gran incendi del 
Liceu de 1994, l'esfondrament del 
túnel del Carmel a Barcelona, el 
2005, o l'explosió de gas a Santa 
Coloma de Gramenet, l'any 2006.  

MaresmeMaresme núm. 1739 del 30 de setembre al 6 d'octubre de 2016
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L'Ajuntament de Vilassar de Mar.'. Una imatge del Calisay Cedida  Cedida 

 El ple va aprovar, amb els vots a 
favor d’ERC-Vilassar de Mar Diu Sí 
i Gent per Vilassar de Mar, l’absten-
ció de CiU, Babord, PSC i Vilassar 
de Mar Sí que pot/Sí puede, i en 
contra de Ciutadans, el compte ge-
neral de l’Ajuntament de Vilassar 
de Mar de l’exercici corresponent 
a 2015. El compte l’integren el de 
l’Ajuntament, el del Patronat de les 
Escoles Bressol i Vilassar Societat 
Municipal de Promocions Urbanes 
Societat Anònima.

La liquidació del pressupost de 
l’Ajuntament de l’any passat és la 
següent: el resultat pressupostari 
és de 2.371.574 euros, el roma-
nent de tresoreria 482.584 euros, 

L'endeutament de l'Ajuntament arriba als 
22.089.517 euros 

Vilassar de Mar aprova els 
comptes de l’exercici del 2015 

 Arenys de Mar posa en marxa 
un grup de suport emocional per 
a persones cuidadores no pro-
fessionals. Aquest grup, amb 10 
persones, pretén ser un espai de 
relació, suport psicològic i d’in-
tercanvi d’experiències.

La tècnica de Serveis Socials, 
Montse Altès, ha explicat que 
aquest grup de suport emoci-
onal s’ha tirat endavant amb la 
col·laboració de la Diputació de 
Barcelona amb l’objectiu d’asses-
sorar, orientar i ajudar psicològica-
ment aquests cuidadors  que tenen 
a càrrec seu persones en situació 
de dependència les 24 hores del 
dia. Altès afegeix que aquest grup 
té com a objectiu principal servir 
com a suport emocional d’aquests 
cuidadors.

Es reunirà tots els dimecres al 
Calisay i tindrà una durada de 10 
sessions d’una hora i mitja cadas-
cuna. Les sessions ja van arrencar 
la setmana passada amb 10  assis-
tents. Montse Altès diu que s’ha 
posat en marxa perquè s’havia 
detectat des de Serveis Socials la 
necessitat de tirar endavant aquest 
grup emocional perquè aquests 
cuidadors pateixen un “grau im-
portant d’insatisfacció” perquè 
es tracta d'una feina feixuga. Red.

Les sessions es faran cada 
dimecres al Calisay 

En marxa un grup 
de suport emocional 
per a cuidadors 

l’endeutament de l’Ajuntament 
és de 22.089.517 euros. 

Pel  que fa a la SA municipal, 
el compte de resultats de l’exer-
cici dóna un resultat negatiu de 
-227.204 euros. El govern va asse-
nyalar que tot això comporta que 
l’Ajuntament ha tancat l’exercici 
de 2015 amb un període mitjà de 
pagament a proveïdors superior al 
termini legalment establert. El go-
vern va explicar que la SA municipal 
no compleix l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària i que la societat anò-
nima municipal va presentar sol-
licitud inicial en concurs voluntari 
de creditors, essent-ne declarada 
el gener del 2016.|Red 

Cremen per complet dos 
camions a Vilassar de Mar

 Un incendi va calcinar comple-
tament aquest dilluns a la mati-
nada dos camions estacionats al 
carrer a Vilassar de Mar, segons 
van informar els Bombers de la 
Generalitat. L'incendi de Vilassar 
es va declarar cap a quarts de qua-
tre de la matinada i va cremar com-
pletament dos camions aparcats 
a l’Avinguda Progrés. Fins al lloc, 
s’hi van traslladar dues dotacions 

dels Bombers de la Generalitat.
Per la seva banda, els Mossos 

d'Esquadra han obert una investi-
gació per determinar l'origen del foc 
i si ha estat intencionat o bé fortuït.

La investigació també intentarà 
determinar si aquest foc té relació 
amb un altre que es va declarar la 
mateixa nit en un aparcament ex-
terior a Badalona i que va calcinar 
quatre camions més. Red.
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COMPRAMOS TU PISO • SOLUCIONAMOS EMBARGOS

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

80.000�

C.E. en trámite 72.000€

REF. 4440 ZONA CERDAN-
YOLA.  Piso reformado, 3 
hab. 1 doble, baño com-
pleto con bañera, cocina 
formica, terrado comuni-
tario. 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. 5117 CIRERA. Primer 
piso reformado de 4 hab., 
baño con ducha, cocina 
formica con galería anexa, 
balcón exterior. OPORTU-
NIDAD.

REF. 2455 ZONA JUZ-
GADOS. Piso seminue-
vo, 2 hab. (1 doble), 
baño con ducha, salón 
comedor de 22m2 y con  
cocina semi americana, 
cuarto lavadero, suelos 
parquet, con calefac-
ción central, ascensor. 

REF. 2454 EIXAMPLE. 
Piso alto con y terraza 
a nivel  de 70m2, 3 hab. 
2 dobles,  2 baños com-
pletos (bañera y ducha), 
cocina offi ce de haya 
con galería anexa, zona 
comercial  y cerca del 
centro.

REF. 6197 Z. CAMÍ DE LA 
SERRA. Gran piso 100m2 
con pak y trastero, 4 hab. 
1 suite, cocina offi ce con 
galería  amplias dimensio-
nes, 2 baños compl., a.a y 
calefacción, balcón exterior 
con vistas a mar. (ANTES: 
209.000€)

80.000�

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

80.000�

REF. 2456 ZONA PERA-
MÀS. Planta baja total-
mente reformada con 
patio de 12m2, cocina 
de diseño actual, baño 
con ducha, 2 hab. 1 
doble, puertas lacadas, 
piso muy bonito ideal 
parejas. 

C.E. en trámite 126.000€

80.000�

C.E. en trámite

REF. 3163 Z. ROCAFONDA. 
Piso reformado  de gran-
des dimensiones, 4 hab. 
2 dobles, baño completo 
con ducha, cocina de ro-
ble, galería, comunidad 
de solo 8 vecinos.

81.000€

102.000€

162.000€

199.000€

80.000�

C.E. en trámite 106.000€

REF. 4441 CERDANYLO-
LA. OCASIÓN. En via prin-
cipal con vistas a mar, áti-
co con ascensor y terraza 
de 25m2, 3 habitaciones 1 
doble, cocina y baño refor-
mados, con galería anexa. 
OPORTUNIDAD.

PISO EN EXCLUSIVA PARA NUESTROS CLIEN-
TES. Reformado con pk incluido, tiene 4 
habitaciones (2 dobles), 2 baños comple-
tos (ducha y bañera), salón de 27m2, co-
cina lacada blanca, calefacción, ascensor.

199.000€

T. 937 965 148

¡OPORTUNIDAD ZONA Y PRECIO!

199.000€

REF. 6197 Z. CAMÍ DE LA 
199.000Ahora:
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José Luis Lacunza és un dels cambrers del Frankfurt de La Riera.  Daniel Ferrer 

José Luis Lacunza,   
els frankfurts més mataronins

 Mireia Biel

 Hi ha racons mataronins que guarden el seu en-
cant, les seves olors i un particular ritual. Per a molts, 
el Frankfurt de la Riera no és el mateix que el de la 
Plaça Santa Anna, malgrat que el producte és idèn-
tic. Potser és perquè qui hi ha al darrere la barra sí 
que canvia. Qui més qui menys sap qui és José Luis 
Lacunza, més conegut com en Pepe, que després 
de 50 anys servint el que per a molts són els millors 
frankfurts de la comarca, es jubila. 

“Passes més hores aquí que a casa”, comenta 
Lacunza, tot i que gens penedit de la tria que va 
fer en el seu moment. “Aquí hi tinc la meva segona 
família perquè amb els companys ens fem costat, 
ens barallem quan toca, però sempre ens ho expli-
quem tot”, remarca des de darrere la barra des d’on 
fa cinquanta anys que serveix els mateixos frankfurts, 
hamburgueses i entrepans: “A la gent li agrada el 
mateix que sempre, perquè el gènere és de qualitat 
i volem que tothom torni!”. 

D’anècdotes, en té per omplir cabassos. I les ha vist 
de tots colors. “El Frankfurt de La Riera de Mataró s’ha 
convertit en una institució i venir a passejar per aquí 
i no menjar-se un frankfurt és com no haver vingut”, 
comenta rient Lacunza, mentre explica el cas d’uns 
mataronins que no fa gaire van decidir portar uns 
amics americans a la mítica cantonada de La Riera. 
Les cares conegudes també s’han deixat veure i 
servir: “Per aquí han passat personatges tan mítics 

com Andreu Buenafuente, Peret o Marta Ferrussola”, 
entre moltes altres, explica Lacunza.

El Frankfurt ha vist com Mataró canviava i com 
la seva gent s'anava adaptant als nous temps: és un 
aparador obert a la història mataronina més genu-
ïna. Segurament per això, Lacunza repeteix que si 
hagués de tornar a escollir, el tornarien a trobar aquí.

La jubilació, una nova etapa

“Encara no m'he plantejat què faré un cop em 
jubili, però segur que soparé un frankfurt més 
d'un dia", bromeja

Després de 50 anys darrere una barra, Lacunza 
encara no sap ben bé com serà la nova etapa de 
la jubilació. "Tinc moltes ganes de passar moltes 
hores amb la meva dona", assegura, però també 
diu que té molt clar que, "igual que he fet fins ara, 
més d'un dia soparé un frankfurt, que són molt 
bons i els degustaré en bona companyia". 

APUNTS

Defineix-te: Em creuen antipàtic, però no ho sóc

Un llibre: '¿Arde París?' de Pierre Dominique

Una pel·lícula: Les de ciència ficció

Un viatge: Les illes Canàries

Un referent: Un antic company de feina

Un somni: No m'ho plantejo, em sento satisfet

Perfils
www.totmataro.cat/perfil

Tot perfil 1739.indd   1 27/9/16   17:31



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

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

Pis de 90m², 4 habit. (2 dobles), 2 banys complets, cuina offi ce amb galeria, 
ampli i lluminós saló menjador amb balcó, aa/cc, tanc. d’alumini, ascensor, 
pàrquing i traster inclòs, Vistes mar!!                                                   T151020

Mataró. Camí de la Ser�a 203.615€

Piso totalmente amueblado 75m², 2 habitaciones, 1 baño completo 
con bañera, salón comedor, cocina integrada, galería, balcón,cierres 
de aluminio, calefacción, ascensor. Muy luminoso!!!              T109191

Mataró. Camí de la Ser�a 575€/mes

MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:

Pis lluminós i acollidor de 80m², 3 habi (2 dobles), 2 banys complets, cuina 
offi ce, saló menjador, balcó  terrassa de 12m², aa/cc, tanc. alumini, ascen-
sor, pàrquing i traster inclòs. Entrar a viure!!                                    T151054

Mataró. ViaEuropa 215.000€

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

Mataró. Parc Cent�al

Excel.lent pis cantoner, 90m², 4 habit (3 dob), armaris encast., 2 banys com-
plets, cuina offi ce, ampli saló menj. 25M², galeria, 2 balcons, aa/cc, parquet, 
tanc d’alumini, ascensor, magnifi ca zona com. amb piscina!!         T150888 

222.805€

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

Pis de 80m², 4 habitacions dobles, 1 bany complet amb dutxa, 
cuina offi ce, saló menjador amb sortida a balcó, terrat comunitari, 
Molt lluminós!                                                                  T151053

Mataró. Cirera 102.260€

Planta baja de diseño 350m², 4 habit., 2 baños compl. amplio y luminoso 
salón comedor cocina integrada, galería, aa/cc, cierres de aluminio, par-
king, trastero, Espectacular terraza de 150m² con piscina!!            T110411

Mataró. Cent�e 1.500€/mes

3P CASTELLÀ (N0VA).indd   2 27/9/16   12:26



Pis amb bon estat de 55m², 3 habitacions, 1 bany complet amb banyera, 
cuina offi ce, saló menjador amb sortida a balcó, galeria, aa/cc, tanca-
ments d’alumini, traster, Predomina la lluminositat!!!                        T151057

Mataró. Cent�e 169.680€

Pis tot exterior moblat en exclusiva per als nostres clients de 100m², 4 
habit (1 suite), 2 banys complets, cuina offi ce amb galeria, lluminós saló 
menjador 22m², 2 balcons, aa/cc, terres de parquet, tanc. d’alumini, as-
censor, dos trasters, Zona comunitària amb piscina!! !                T151016

Mataró. Parc Cent�al 245.000€

Pis de 170 m² amb 2 habitacions, 1 bany i 1 lavabo, cuina americana inte-
grada el saló, calefacció, percianes elèctriques, terrassa de 18 m² amb tendal, 
garatge i traster. Totalment reformat !!!                                                   T151021

Mataró. Vista Aleg�e. 222.700€ Mataró. Cent�e

Pis totalment reformat de 85m², 2 habitacions + 1 despatx, 1 bany com-
plet, cuina offi ce, ampli saló menjador de 25m², galeria, calefacció, tanca-
ments d’alumini. Pis molt assolellat!!                                              T150986

232.150€

Casa adosada de 238 m2, de superfi cie, disposa de 3 dormitoris, 2 banys, 1 
lavabo de servei, amb terrassa, un pati, els terres de gres, calefacció, hidro-
massatge, llar de foc, parquing i traster!!!                                        T250072

Mataró. Camí de la Ser�a 402.000€

Pis de 50m2 de superfície, disposa de 2 habitacions (1 doble), 1 bany com-
plet, cuina totalment equipada, galeria.,aire condicionat fred/calor. Balcó, 
¡¡Sol tot el dia!!                                                                                        T108740

Mataró. L’Havana 136.250€

Pis en exclusiva per als nostres clients de 65m², 3 habit, 1 bany complet, 
cuina offi ce, saló menjador, galeria, terrat comunitari amb traster de 8m², 
terrassa nivell de 18m² ¡¡Pis ideal per reformar al seu gust!!            T150922

Mataró. Cent�e 157.520€

Pis de 85m², disposa de 4 habitacions (2 dobles), 1 bany, cuina offi ce, saló 
menjador amb sortida a ampli, balcó, aa/cc. Pis molt lluminós amb bones 
vistes!!!                                                                                                 T150776

Mataró. Cent�e 117.300€

Valoracions immobiliàries • Hipoteques al 100% • Llog�ers en 24 hores

Ent�a al nost�e web: www.finquescastella.comEnt�a al nost�e web: www.finquescastella.com
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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
T302774 Mataró. Centre. Local de 50 m². Ideal 
para ofi cinas o servicios. Totalmente amuebla-
do!!! Oportunidad!!                                370€/Mes

T302602 Mataró. Centre. Local de 75 m2 en pb, 
ideal magatzem !!!                                 450€/Mes 

T110398 Mataró. El Palau-Escorxador.  Plan-
ta baja 65 m² con 3 habitaciones, cocina inde-
pendiente, cierres de aluminio, galeria, trastero 
y patio!!! Reformada!!!                      500€/Mes

T302897 Mataró. Centre. Local de 100 m² actual-
mente centro de estética, en muy buen estado!! 
Bien situado!!!!                                       500€/Mes

T302780 Mataró. Centre. Local de 60 m² en 
planta baja con escaparate de 11m² esquinero. 
Soleado. Bien situado!!!                           550€/Mes

T302888 Canyamars. Local de 105 m² en se-
gunda línea comercial, dispone de 1 baño y aa/
cc. IMPORTANTE CONDICIONES DE PAGO: Primer 
año: 450€/Mes                 Segudo año: 550€/Mes

T110403 Mataró. Rocafonda. 2º piso sin as-
censor, 72 m², 3 habit., 1 baño, cocina indepen-
diente, aa/cc, los cierres de aluminio y  precio-
sa terraza de 6 m². Piso reformado y totalmente 
exterior. Muy luminoso!!!                     625€/Mes

T110103 Caldes d’Estrac. Centre. Fantástico 
piso de 100m², 4 habitaciones (2 son dobles) 2 
baños, cocina offi ce, aa/cc, cierres de madera, 
con galeria,  2 terrazas de 15m² y parking opcio-
nal. Todo amueblado. Muy soleado!!! Posibilidad 
de alquilar por temporada!!!                650€/Mes

T107839 Mataró. Rocafonda. Piso totalmente 
amueblado de 85m², dispone de 3 habitaciones (2 
dobles), 2 baños completos, cocina offi ce, salón co-
medor con salida a balcón, galería, ascensor, parking, 
Para entrar a vivir !!!                                 650€/Mes

T110322 Mataró. Centre. Piso obra nueva de 65 m², 
dispone de 2 habitaciones, 1 baño con ducha, coci-
na americana equipada, aa/cc y calor por bomba de 
aire, aislamiento térmico, placas solares y ascensor. 
Preciosa terraza de 60 m²!!!                      850€/Mes

T110408 Mataró. Vista Alegre. Piso todo exterior 
impecable de 110m², 4 habitaciones (1 suite), 2 
baños completos, cocina offi ce totalmente equipa-
da, salón comedor con salida a balcón, galería, aa/
cc, cierres de aluminio, ascensor, parking y trastero 
opcional, Totalmente amueblado!!!           850€/Mes

T110378 Sant Vicenç de Montalt. Dúplex amue-
blado de 140 m² de superfi cie, dispone de 3 ha-
bitaciones dobles, 2 baños, cocina equipada con 
electrodomésticos, tiene armarios empotrados, 
con calefacción tiene galeria equipada con lava-
dora y secadora. Con una magnifi ca zona comu-
nitaria con piscina y parking!! Tiene fàcil acceso a 
la playa!!!                                            1.200€/Mes

T110396 Mataró. Centre. Preciosa planta baja 
de 90m² de superfi cie, dispone de cocina offi ce, 
2 baños, uno de ellos con hidromasaje, cierres de 
aluminio, suelos de cerámica, llar de foc, y patio 
de 15m² con barbacoa y trastero!! Disponible 
para octubre!!                                          650€/Mes

T110393 St Vicenç de Montalt. Magnífi co dúplex 
147m², 3 habit., 2 baños, 1 aseo, cocina offi ce, 
salón comedor, gran terraza, galería, calefacción, 
garaje 2 plazas y zona comunitaria con piscina. 
Muy soleado, vistas al mar!!                1.100€/Mes

T302878 Mataró. Centre. Local calle peatonal, 1ª 
línia cial 120m², jto. Pl. Santa Anna, 1 baño, te-
rraza, ideal cualquier negocio!!!       1.500€/Mes 

MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:  www.fi nquescastella .comwww.fi nquescastella .com
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203.615€

575€/mes

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

Piso de 100m² de superfi cie 
sin amueblar, tiene 4 habi-
taciones (2 dobles) 2 baños, 
cocina offi ce, calefacción, 
cierres de madera, lavadero, 
parking opcional, 2 terrazas 
de 15m². Piso muy solea-
do!!!                       650€/Mes

T110102  Caldetes. Cent�e

En exclusiva!!!!! Centro. 
C/Pujol (cerca de la riera 
- en traspaso, restaurante 
en pleno funcionamiento. 
Está totalmente equipa-
do. Diseño muy actual!!!
                         1.500€/Mes

T302846      Mataró. Cent�e

1ª linea de mar. Magnífi co piso 
98 m² equipado y amueblado, 
3 habitaciones, 2 baños com-
pletos, cocina independiente, 
terraza y ascensor. Zona co-
munitaria con piscina y zona 
deportiva!!!! A 100 metros de 
la playa!!                1.500€/Mes

T110358   Arenys de Mar

Piso muy economico de 70 
m2 de superfi cie, tiene 3 hab., 
Baño y balcon - no lo deje es-
capar y con todos los gastos 
incluidos !!              575€/Mes

T108200       Mataró. Cirera

Piso muy bien conservado 
de 110 m², 3 habit. dobles, 
armarios empotr, 1 suitte, 2 
baños, amplia cocina con 
zona comedor, cierres alumi-
nio, galeria, ascensor y bal-
cón 8 m² con toldo! Parking 
incluido!!              800€/Mes

T110351            Llavaneres

Casa a 4 vents en zona re-
sidencial de 180m², 4 habit. 
(Suite), 2 banys complets 
+ 1 de servei, cuina offi ce, 
saló menjador amb llar de 
foc, calefacció, tancaments 
d’alumini, terrassa de 20m², 
garatge per a dos cotxes, 
traster, espectacular jardí 
de 210m² amb barbacoa 
d’obra!!               1.650€/Mes

T4.20112            Argentona

T103728      Mataró. Cent�e

Dúplex semi- nuevo de 45m² 
de superfi cie, 1 habitación, 
1 baño completo, salón co-
medor con cocina integrada, 
balcón, calefacción, cierres 
de aluminio,  tiene ascensor, 
Preciosa terraza soleada de 
15m²!!                   550€/Mes

1.500€/mes

T11046        Mataró. Cent�e
Piso sin amueblar de 50m², 
dispone de 2 habitaciones, 
1 baño completo, cocina 
offi ce, salón comedor con 
balcón, calefacción, con 
ascensor, parking y traste-
ro incluido, Muy soleado!! 
                         675€/Mes
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Des de

MATARÓ - Peramàs R 17696

Dúplex semi nou de 2 hab, menjador 
20m2 i 2 lavabos. Vingui a veure-ho!!! 

150.000 €

MATARÓ - Via Europa R 12374

Pl. baixa de 68m2, 2 habitacions i terras-
sa de 18m2. Molt Maco! ¡Li encantarà! 
163.000 €
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MATARÓ - Eixample R 17693

Pis semi nou de 2 habit., saló menj., balcó 
orientat a mar. I pk a la mateixa fi nca!

135.000 €

MATARÓ - Centre històric R 17038

Pis dúplex amb 2 hab. i 2 terrasses orien-
tades a mar i muntanya. Molt bon estat!
220.000 €

MATARÓ - LLàntia R 17673

Pis 2 habit.+ 1 bany compl i cuina ame-
ric. Bona oportunitat per preu i zona!

106.900 €

MATARÓ - Av. Gatassa R 17384

Pis per reformar al seu gust. Ideal inversió 
o 1ª habitatge. Excel·lent oportunitat!

48.000 €

MATARÓ - Rocafonda R 16740

Pis alt amb ascensor, 3 habitacions i 
saló menjador, balco tipus terrassa.

74.700 €

MATARÓ - Cerdanyola Sud R 17664

Àtic dúplex 3 hab amb 3 terrasses. Ideal 
reformar al seu gust. Oportunitat per preu!

121.000 €

245.000 €

MATARÓ - Camí Serra R 17680

Espectacular habitatge  100m2, 4 habs i 
pàrking a la mateixa fi nca. Oportunitat!
209.000 €

MATARÓ - Eixample R 17649

Ampli pis de 4 habitac. tot reformat molt 
ampli i lluminós. Vingui a veure-ho!
240.000 €

MATARÓ - Havana R 40602

Casa 100m2, gran pati de 200m2, 4 hab 
i Pk per 4 coxes. Vingui a veure-ho!
270.000 €

MATARÓ - Ciutat Jardí R 41080

Casa a 4 vents 220m2, 2 plantes, 4 hab 
+ despatx i garatge. Excel·lent ocasió!!! 
310.000 €
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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
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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. 
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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 17695LLAVANERES - Centre

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

Fantàstic pis senyorial al centre de Llavaneres. Amb zona comunitària i piscina. 
140m2 de sup., 4 hab i ascensor. Plaça pàrquing cotxe i dues motos a la fi nca.

PREU: 320.000€

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

MATARÓ - Via Europa R 23298

R 23303

MATARÓ - Peramàs

700€/mes

620€/mes

685€/mes

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

R 23248

MATARÓ - Cerdanyola
Pis tipus dúplex sense ascensor, 
3 habs i terrassa independent d’ús 
privat!

Ampli pis de 90m2 i 3 habs, calefaccio 
i aire acondicionat. Disponible al mes  
d’octubre.

MATARÓ - Escorxador R 23229

R 22212

MATARÓ - Z. Vallveric

750€/mes

Ampli pis molt lluminós, completament 
exterior, moblat i equipat amb electro-
domèstics.

MATARÓ - Camí Serra

850€/mes

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

R 21864

1.050€/mes

Pis com nou, totalment exterior. Zona 
comunitària amb piscina, pàrquing 
i traster.

MATARÓ - Semi Centre

550€/mes

Pis seminou en fi nca de només 4 
veïns, amb ascensor i 3 habitacions.
Totalment exterior.

MATARÓ - Rocafonda R 23217

Pis amb molt d’encant completament 
reformat, 2 habitacions dobles i bany 
complet.

MATARÓ - Havana R 23322

590€/mes

590€/mes

R 21660

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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