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LA TERCERA TORRE! 
Memorable Concurs dels Capgrossos, que acaben

cinquens, igualant la seva millor actuació 
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www.sucasa.es
+ Informació + immobles + fotos

53.000€

ECONÓMICO
Ref. 12600 Z.AVDA. GATASSA: Atención! 
Uno de los pisos más asequibles del momen-
to! Vivienda  que precisa actualizaciones pero 
que puede producir una rentabilidad muy co-
rrecta. 3 dormit. Salón comedor bien orienta-
do. Balcón. Cocina de buenas medidas. Baño. 
Junto comercios y colegios.

127.500€

TOTALMENTE EXTERIOR
Ref. 12598 Z. ROCABLANCA: Vivienda de 
90m2 en edifi cio con ascensor. Perfecto es-
tado de reforma. Destaca sobre todo su lumi-
nosidad y amplitud de estancias. Salón come-
dor 24m2.Balcón soleado. Cocina  equipada 
mobiliario de haya. Galería anexa. Suelos de 
gres. Ocasión por zona/ precio!

179.000€

SITUACIÓN PRIVILEGIADA
Ref. 12568 JTO. VIA EUROPA: Atención a 
este inmueble! Vivienda de 100m2 reformado 
recientemente destaca calidad acabados y 
detalles que hacen que  destaque Vistas des-
pejadas y buena orientación. A un paso au-
topistas.4 dormitorios. Salón comedor de 28 
m2. Cocina equipada y de calidad. Ascensor!

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.

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. 12478
Z. PLAZA GRANOLLERS

245.000€

 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

66.000€

PAGUE MENOS QUE UN ALQUILER
Ref. 12499 JTO. RDA. PINTOR ESTRANY: 
2º piso asequible y reformado. Sea propieta-
rio y pa-gue menos que un alquiler.  Presenta 
una distribución muy acertada sobre 70m2. 
Tiene 3 dormitorios (actualmente 2). Salón 
comedor ampliado. Cocina totalmente actua-
lizada. Baño c/ducha. Suelos de parquet. 

T

380.000€

CASA
Ref. 12380 PLAÇA CUBA: Ocasión cierta-
mente singular. Disfrute de las comodidades 
de una casa en pleno centro. Actualizada, 
mucho encanto y personalidad P.B. + 1 altura 
+ golfas de 55m2. Amplitud de estancias. 4 
dormit. Salón + offi ce acristalado. Cocina equi-
pada. 2 baños. Situación privilegiada.

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

53.000€

ECONÓMICO
Ref. 12600 Z.AVDA. GATASSA: Atención! 
Uno de los pisos más asequibles del momen-
to! Vivienda  que precisa actualizaciones pero 
que puede producir una rentabilidad muy co-
rrecta. 3 dormit. Salón comedor bien orienta-
do. Balcón. Cocina de buenas medidas. Baño. 
Junto comercios y colegios.

T

127.500€

TOTALMENTE EXTERIOR
Ref. 12598 Z. ROCABLANCA: Vivienda de 
90m2 en edifi cio con ascensor. Perfecto es-
tado de reforma. Destaca sobre todo su lumi-
nosidad y amplitud de estancias. Salón come-
dor 24m2.Balcón soleado. Cocina  equipada 
mobiliario de haya. Galería anexa. Suelos de 
gres. Ocasión por zona/ precio!

T 135.000€

PISO + PARKING
Ref. 12603 Z. Semi Centre / Z. Hotel Ciutat 
de Mataró:  De las mejores opciones por pre-
cio. Perfectamente comunicado a un paso del 
centro. 1/2 altura reciente construcción. Luz 
y  sol. Distribución muy acertada. 2 dor. Salón 
comedor. Cocina integrada. Parking Incluido.

T 158.000€

BUENA COMPRA!
Ref. 12582 SEMI CENTRE-EIXAMPLE: Jun-
to avenida principal y a un paso del centro, 
rodeado de servicios y comercios. Vivienda  
100m2 reformado. Estado / Impecable. Salón 
comedor. Balcón sobre calle peatonal. 3 dor-
mitorios (antes 4). Cocina equipada. Baño con 
bañera semicircular + ducha. Suelos parquet.

T

179.000€

SITUACIÓN PRIVILEGIADA
Ref. 12568 JTO. VIA EUROPA: Atención a 
este inmueble! Vivienda de 100m2 reformado 
recientemente destaca calidad acabados y 
detalles que hacen que  destaque Vistas des-
pejadas y buena orientación. A un paso au-
topistas.4 dormitorios. Salón comedor de 28 
m2. Cocina equipada y de calidad. Ascensor!

T 188.000€

PLANTA BAJA + 2 PATIOS
Ref. 12586 PARC CENTRAL: En la zona de 
moda en Mataró. Vivienda 70m2 bien distri-
buidos sin pasillos.2 dormitorios dobles. Sa-
lón comedor 24 m2.Cocina offi ce espaciosa.2 
terrazas 16 y 30 m2 acceso directo. Parking + 
tratero incluidos.

T

290.000€

ÁTICO DÚPLEX
Ref. 12602 PERAMÀS- JTO. VIA EUROPA: 
Excelente producto! ático dúplex con una terra-
za 70 m2 bien orientada, edifi cio impecable. 115 
m2 bien aprovechados dando una sensación de 
amplitud de espacios. 3 dormitorios + sala de 
armarios. Salón comedor. Gran cocina offi ce. 2 
baños. Parking incluido.

T

99.000€

ESTUDIO CON TERRAZA
Ref. 12547 CENTRO/Z.PZA. TERESES: 
Ocasión especial de mercado actual. Con el 
encanto de una fi nca centenaria. Piso sin-
gular tipo dúplex con terraza bien orientada 
de 40 m2, reformado de forma impecable. 2 
habitaciones (una parte superior). Suelos par-
quet. Excelente compra.

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

Ref. 12478
Z. PLAZA GRANOLLERS
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6 CASES
OBRA NOVA Mataró (Can Serra)
2a fase a la venda

A partir de
445.000€
Distribució i acabats personalitzats

min. de Barcelona min. de Mataró Park

20 2
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6 CASES
OBRA NOVA Mataró (Can Serra)
2a fase a la venda

A partir de
445.000€
Distribució i acabats personalitzats Parcel·les de 450m2

www.maresmed.com
Tel: 935 108 080
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 ciutat
El govern vol unes ordenances a 
l'alça per a projectes concrets

 ciutat
Aquest dissabte, Mostra 
d'Entitats de Mataró

 reportatge
Mataró bat el seu rècord de 
turistes

 esport
El Mataró Feimat torna per la 
porta gran a Lliga EBA

 cultura
'Fàbriques de sons', aquest 
dissabte a Can Gassol

 perfil
Irene Gonzàlez,
idees del futur
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aquell vestit femení sense tirants anomenat, promete-
dorament (i enganyosa?), paraula d’honor.

    I ja que parlem de senyores, els dos germans que té 
l’honor també són d’alt voltatge semàntic: l'honrade-
sa i l'honestedat. Poca broma. Dic això de les senyores 
perquè la segona accepció d’honra els és dedicada en 
exclusiva: “castedat (o puresa) en una dona”. No cal 
que ens embardissem en debats moderns sobre sexes, 
però valdrà la pena recordar que en moltes cultures 
(la nostra mateixa fi ns fa ben poc) una noia pot caure 
en desgràcia per haver estat deshonrada, cosa que al 
seu equivalent masculí no li passa. Per la seva banda, 
l’honest és l’home bo per excel·lència, no en va mo-
dernament hem encunyat una expressió d’ús (auto) 
irònic ‘fer una proposició deshonesta’. En honor a la 
veritat us haig de dir que a mi, i estic segur que a molts 
de vosaltres també, aquest mot m’ha estat estrany tota 
la vida. Com si fos cosa de militars o de gent avesada a 
treure pit. És evident que d’honors, com de promeses, 
n’hi ha de menes diferents.. 

Roda el món i torna el mot: Pau Vidal

 La vida et dóna sorpreses, deia la cançó, i el procés 
encara més. Si al començament de tot haguéssim fet 
una juguesca demanant de quin bàndol cauria abans 
la invocació a l’honor, estic segur que tots hauríem 
pensat el mateix. I ves per on, resulta que no, que ha 
estat el president Mas qui ha apel·lat a aquesta ‘quali-
tat moral’ en relació a la causa per la consulta del 9N.

Potser no ens hauria d’estranyar tant, per això. Al 
capdavall, el mateix Artur Mas va ser al seu dia “Molt 
Honorable”, com tots els presidents de la Generalitat. 
Però també és veritat que els “homes d’honor” per 
excel·lència són els mafi osos. Més contrastos. De nanos, 
quan practicàvem algun esport i ens agafava la fl uixesa, 
el pare ens esperonava apel·lant al punt d’honor (que 
jo, mentalment, escrivia aglutinat, pundonor. I ara 
comprovo que en castellà ho fan així, amb el mateix 
mecanisme que han aplicat a pantumaca). Mecanisme 
molt menys sofi sticat que el que declara sense embuts 

Honor

L’ENQUESTA

Creus en la nova política 
de promoció de ciutat?

84,6% No.
15,4% Sí.

COBERTA EUSEBI MILLAN

LA PREGUNTA

Estàs d'acord amb les 
noves ordenances fiscals?

HOMOFÒBIA

La Plaça de Santa Anna va acollir una nova edició de Mataró per Càritas 
amb concerts com el de l'Agrupació Musical del Maresme

APLAUDIT:  Bona notícia en sentit 
doble. Menys partits s'hauran de 
suspendre per la pluja i s'hi podran 
fer concerts o actes culturals.

CASTIGAT: Els col·lectius demanen 
que es desplegui la llei pertinent. 
Casos com el de Mataró ho fan del 
tot necessari.

VOTA L'ENQUESTA A:

mataró cat

Daniel Ferrer 

Davant de tot

Davant de tot 1740.indd   1 5/10/16   17:54
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L’ALTRE MATARÓ
Coneguem les set urbanitzacions de la ciutat, 
una realitat allunyada del casc urbà
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Especial Peramàs-Esmandies

PORTADA EL TOT 1499.indd   1 04/10/11   18:58

 Foto antiga Les portades

 Un dels edifi cis modernistes 
més emblemàtics i de proporcions 
més grans de la ciutat albergava fa 
uns anys l'escorxador de la ciutat.

Melcior de Palau va construir l'edi-
fi ci l'any 1915, que tenia tres naus 
on es feia la matança i que va estar 
actiu fi ns al 1989, quan va haver 
de tancar perquè no complia la 
normativa sanitària. 

L'escorxador modernista

Aquestes tres naus són les que ac-
tualment conformen la biblioteca 
Antoni Comas, la segona pública 
de la ciutat i que manté l'essència 
d'aquell esperit modernista que 
caracteritza l'edifi ci i el fa pecu-
liar. La seva façana, però també 
elements interiors, fan d'aquest 
equipament públic una joia ar-
quitectònica singular al servei de 
la ciutadania. 

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

Foto: Cedida
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168 ANYS

El ferrocarril 
a Mataró

HO ORGANITZEN HI COL·LABOREN

Dissabte 22 i diumenge 
23 d’octubre
d’11 a 14 h i de 16 a 20 h 
/ Plaça de Santa Anna

XII Fira Ferroviària
Estands relacionats amb el tren, 
mostra de maquetisme ferroviari, recor-
regut en tren a escala, espai infantil 
(tallers, contes, manualitats) i l’exposició 
“El tren Barcelona-Mataró, 1848”

Diumenge 23 d’octubre, 
6 i 20 de novembre
11 h / Ajuntament (punt de trobada)

Ruta “Miquel Biada, 
el primer ferrocarril”

Divendres 28 d’octubre 
20 h / Centre Cívic Cabot i Barba 
(plaça de Miquel Biada, 5)

CONFERÈNCIA

“I nfraestructures 
ferroviàries: 
passat o futur” 
A càrrec de Ricard Font i Hereu, 
secretari de Territori i Mobilitat 
del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat

Ofrena fl oral
En acabar, ofrena fl oral de la ciutat a 
Miquel Biada i cantada d’havaneres 
amb el grup Vol de gavines

Per a més informació  I  www.visitmataro.cat 
 Vine a Mataró  I   @vineamataro

TotMataro_Ferrocarril.indd   1 30/09/16   14:27



M 609 305 272   T 937 500 641miguel@iluroelectric.com

CALEFACCIÓ-GAS
CALDERES

Pressupostos sense compromís

SOM

PROFESSIONALS

El 3, la torre i el 4 de 9 dels Capgrossos, que van repetir així la seva millor actuació Joanna d'Arc Bermúdez 

La tercera torre de 9 dóna el cinquè lloc  
Els Capgrossos acaricien l'aleta de l'imponent 5 de 9 en una diada memorable en la 
seva desena participació en el Concurs de Castells de Tarragona

Castells: Cugat Comas

  Un dia memorable, per ser 
recordat durant temps. Els 
Capgrossos de Mataró van dei-
xar  empremta, diumenge passat, 
en el millor Concurs de la història 

descarregant a Tarragona la seva 
tercera torre de 9 de la història. Per 
primera vegada plantaven ban-
dera amb el seu castell més mí-
tic, després de dur-la ja a l'arena 
de l'antiga plaça de toros el 2010, 
el 2012 –carregada– i el 2014. El 

Concurs va aixecar acta atorgant 
la cinquena posició a la colla, que 
més enllà de punts i altres com-
ponents deixa un altre grapat de 
segons per la posteritat. No van 
reeixir ni tan sols carregant-lo, 
però els Capgrossos van ensenyar 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat

Obertura 1-2 ciutat 1740.indd   2 5/10/16   19:28



El primer intent de 5 de 9 de la història dels blaus Joanna d'Arc Bermúdez 

a tothom que poden fer el 5 de 9. 
Un autèntic monstre. Una dimen-
sió superior. 

A la seva i a totes
Els Capgrossos, a qui alguna vega-
da se'ls havia girat en contra l'olla 
a pressió que és el Concurs, van 
demostrar en les dues primeres 
rondes que el seu eslògan d'anar 
a totes no era pas fullaraca. Els 
blaus, a la seva, van treure nervis 
i mandres d'entrada amb un 3 de 
9 tan dominat que quasi semblava 
un tràmit. Un trenca-glaç per fer 
passar al darrere, en segona ronda, 
una senyora torre de 9 amb folre 
i manilles. Eren uns 700 efectius 
entre camises i samarretes i van 
tancar un peu imponent, en un ri-
tus de concentració quasi marcial. 
Va ser la clau, una base granítica, 
perquè l'operació fos un èxit. Pinya 
i folre van ser vetusts de mena i a 
sobre les manilles van poder tre-
ballar quan el tronc ho va dema-
nar. No va ser una torre plàcida, 
però tampoc va fer pampallugues 
en cap moment. Va pujar serena i 
va baixar amb gran equilibri. I un 
cop se sabia descarregada, la colla 
va esclatar d'eufòria.

En tercera ronda hi va anar el 
pas de gegant. Avançar cap on no 
s'havia anat mai, l'intent més im-
ponent de 20 anys de castells ma-
resmencs. El 5 de 9 amb folre era 
l'objectiu i altre cop va bastir la 
base amb clarividència, deixant 
molt bones sensacions durant 

bona part del seu ascens. Se sa-
bia que el castell era llarg però la 
pujada donava esperances d'èxit 
amb dosos col·locats i l'entrada de 
la canalleta. El 5 es carrega amb 
dues aletes i els blaus van estar a 
punt de fer la primera, a tres se-
gons de carregar el colós. Però es 
va esquinçar per dalt. Una expe-
dició de molt mèrit que va veure 
el cim però no hi va poder arribar.

De colla gran
La caiguda de 5 és multitudinà-
ria i va rebregar tothom sense fer 

massa mal, però. Tot i això, els de 
blau van optar per no repetir l'in-
tent gran i també deixar al tinter 
el 9 de 8, que voler fer fructifi car 
en les pròximes setmanes. La seva 
resposta a la llenya però va ser de 
colla gran al plantar amb caràcter 
un 4 de 9 amb folre ben apamat, 
tot i allargar-se per cansament a 
la baixada, que rubricava, si no es 
compten els pilars, una seqüència 
màgica. 3 de 9, torre de 9, 4 de 9. 
Com Tots Sants del 2010 i el 2014. 
Però al Concurs de Tarragona. Els 
millors Capgrossos.

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1740 del 7 al 13 d'octubre de 2016
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El millor Concurs de la història 
Les 12 colles de diumenge i les 32 de dissabte van oferir un espectacle total, amb el 
punt exòtic dels Xiquets de Hangzhou xinesos, que van fer el 3 de 9

Castells: Cugat Comas 

 El XXVIè Concurs de Tarragona 
havia aixecat més expectatives 
que mai i el resultat va fer jus-
tícia a aquest caldo de cultiu. 
Els Castellers de Vilafranca van 
guanyar-lo per vuitena vegada 

consecutiva, perllongant el seu 
regnat, però van necessitar fer –i 
es diu aviat– la millor actuació de 
tota la història per superar una 
combativa Colla Vella, que tot i 
no tenir el dia va plantar batalla 
fi ns al fi nal. Els dos castells de 10 
descarregats dels Verds valen una 

victòria que els rosats van buscar 
in extremis amb l'inèdit 3 de 9 sen-
se folre. Van estar a pocs segons 
de carregar-lo, però fi nalment la 
llenya els va remetre al tercer lloc. 
La Jove de Tarragona va quedar 
segona, com el 1994. La Joves de 
Valls va ser quarta.

1. Tota la plaça pendent del 4 de 10 de la Vella. 2 El sorprenent 3 de 9 dels Xiquets de Hangzhou (Xina)   3. Els xinesos van intentar també el 4 de 9. 4. Panoràmica general del Concurs de dissabte

Joanna d'Arc Bermúdez Kris Ubach 

Ciutat

Obertura 3-4 ciutat 1740.indd   2 4/10/16   18:49



1. C. de Vilafranca (2/10)  3de10 2de8sfc 4de10 2de8sf  7080 punts
2 Jove de Tarragona (2/10)  5de9 3de9a i 3de10 9de8   4985 punts
3 Vella dels X. de Valls (2/10) 4de10c i3de10 4de9sf id 3de9sf i 3de9sf 4530 punts
4 Joves X. de Valls (2/10)  5de9 i 3de10 i 2de9 3de9 4de9  3905 punts
5 Capgrossos de Mataró (2/10) 3de9 2de9 i 5de9 4de9   3695 punts
6 C. de Sants (2/10)  3de9 2de9 4de9    3695 punts
7 C. de Barcelona (2/10)  3de9 4de9 4de8a    2935 punts
8 X. de Reus (2/10)  5de8 3de9 id 4de9 id 4de9 2de8  2510 punts
9 Xicots de Vilafranca (1/10) 2de8 3de9 c 5de8 c   2270 punts
10 Xiquets de Hangzhou (1/10) 3de9 2de8 i 4de9 4de8   2235 punts

El Top-10 del XXVI Concurs de Tarragona

1. Tota la plaça pendent del 4 de 10 de la Vella. 2 El sorprenent 3 de 9 dels Xiquets de Hangzhou (Xina)   3. Els xinesos van intentar també el 4 de 9. 4. Panoràmica general del Concurs de dissabte

Kris Ubach Kris Ubach 
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El regidor Juan Carlos Jerez és qui ha quadrat la proposta Daniel Ferrer 

Ordenances a l'alça per a accions concretes
El govern proposa un augment de l'IBI, recuperar la taxa dels guals i tarifar socialment 
la taxa de la brossa per poder invertir 800.000 euros anuals més

Política: Mireia Biel

  “Els incentius fi scals aniran ori-
entats a la reactivació econòmica”. 
Partint d’aquesta base, el regidor 
de Serveis Centrals, Juan Carlos 
Jerez, va presentar l’avantprojecte 
d’ordenances fi scals, una proposta 
que “no té ambició recaptatòria, 
sinó lògica, pensant en la inversió, 
en els pressupostos” i que incor-
pora novetats importants respecte 
dels darrers anys, ja que recupera 
la taxa de guals, tarifa la taxa de 
la brossa, preveu un nou augment 
de l’IBI i l’IAE i mesures concretes 
en l’impost de vehicles.

De fet, les ordenances fi scals 
previstes pel 2017 posen especial 
èmfasi en la mobilitat, una qües-
tió que Jerez considera que “ha de 
tenir un preu”. Per aquest motiu, 
es recupera la taxa de guals, que 
es va eliminar per complet el 2003 
i que ara es proposa amb l’antiga 
tarifa de l’any 2000 graduada en 
funció de la capacitat del gual i 
la seva longitud en metres lineals

Tres possibles escenaris
Entre la proposta més barata i la 
més cara per als contribuents, 
l'Ajuntament de Mataró passaria 

a recaptar entre 650.000 i un milió 
d'euros anual el 2020, moment en 
què la taxa estaria implementada 
al 100 per cent. La decisió fi nal sor-
girà de la discussió entre els grups 
municipals, amb l'objectiu que el 
conjunt d'ordenances s'aprovin a 
fi nal de mes.

A més a més, l’avantprojec-
te d’ordenances preveu retirar 
progressivament la bonifi cació 
de l’impost de vehicles a aquells 
que tenien més de 25 anys “per 
seguir una lògica mediambiental” 
i crear en conseqüència, segons 
Jerez, “noves bonifi cacions per als 
vehicles que menys contaminen”.

Tarifació social per a la brossa
Una altra de les novetats que es 
proposen per al 2017 és la tarifació 
social de la taxa de la brossa, que 
passaria dels 109 euros actuals, a 
cobrar-se en tres escales de preu. 
Una un 25 per cent més barata 
per als immobles amb un valor 
cadastral més baix i una altra un 
15 per cent més cara per als que 
tinguin un valor cadastral més alt. 
La majoria de veïns, però, continu-
aran pagant els 109 euros actuals.

D’altra banda, el govern plan-
teja un nou augment de l’Impost 

sobre Béns Immobles (IBI), una 
decisió política que s’afegiria a 
la pujada d’aquest impost que ja 
es va donar l’any passat, amb la 
revisió dels valors cadastrals dels 
habitatges. Per al 2017, es preveu 
un increment de l’1,75 per cent 
que, en paraules de Jerez, “suposa 
pagar entre 7 i 8 euros anuals més 
per aquest rebut”.

Puja l'IAE
Al seu torn, l’Impost d’Activitats 
Econòmiques s'apuja un 3,75 per 
cent, com estava previst segons la 
planifi cació que es va fer a principis 
de mandat, i es crea una nova 'tari-
fa plana' de 60 euros per a llicències 
d'obres menors amb l’objectiu de 
“facilitar reformes petites”.

800.000 euros més
Amb aquestes actuacions, el go-
vern calcula que es podrien re-
captar uns 800.000 euros anuals 
més que actualment, la majoria 
provinents de l'augment de l'IBI, 
l'IAE i la part proporcional que 
s'acabi cobrant de la nova taxa 
de guals. La xifra es destinaria ín-
tegrament a fi nançar programes i 
projectes vinculats a cada àrea de 
l'Ajuntament.

CiutatCiutat núm. 1740  del 7 al 13 d'octubre de 2016
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El Palau i Rocafonda conformen 
una unitat que, si bé té les fronte-
res clares entre l'un i l'altre, com-
parteixen característiques i equi-
paments, començant pel Centre 
Cívic de Can Palauet. Conformen 
dues realitats connectades que, 
sovint, no han estat tractats amb 
cap tipus de benevolència ni per les 
males llengües ni per la fama que 

se'n deriva. La polèmica recent ha 
tornat a tintar de forma pejorativa 
el nom d'un barri com Rocafonda 
que és un dels més històrics, de 
gent popular i humil, en el qual, i 
malgrat el que molts vulguin dir, 
segueixen sent més els que treba-
llen per conviure i fer fortes les re-
lacions fraternals entre persones. 
Tant el Palau com Rocafonda són 

barris que sempre han tingut un 
percentatge elevat d'immigració, 
autèntics sensors de les evolucions 
socials, realitats complexes que 
evolucionen l'escenari i la vida 
del dia a dia del barri. Són parts 
històriques de la ciutat, barris or-
gullosos, amb l'element popular 
al seu ADN i que cap etiqueta ni 
oportunisme mereix tacar. 

 Anna Aluart 

Les polèmiques recents i les etiquetes 
històriques no fan cap bé a dos barris 
populars històrics de la ciutat 

Rocafonda,
El Palau i Mata

Barri
a barri

1
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 Mateo Lobato s'estima el barri 
de Rocafonda i ha volgut aprofi-
tar l'especial Barri a Barri del Tot 
Mataró per defensar amb aquest 

explícit "Sí a Rocafonda" el barri 
que se sent com casa seva.

"Com en altres ocasions he 

Mateo Lobato: 5 raons per 
un "Sí a Rocafonda"
L'empresari reivindica el barri on ha viscut i hi té oficina des de fa 30 anys

comentat en aquest mateix mit-
jà, vaig venir a Rocafonda als anys 
60 quan el barri naixia i creixia 
de forma ràpida convertint-se en 

barri a barri Rocafonda - Palau - Mata
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Mateo Lobato

"És molt lamentable i em 
dol especialment que, 
persones que no coneixen 
suficientment bé el nostre 
barri, el desprestigiïn de 
forma gratuïta i en mol-
tes ocasions faltant a la 
veritat.."

un barri modèlic de Mataró. En 
conseqüència, com que em con-
sidero una persona agraïda i que 
arrela allà on s'instal·la, professo 
un afecte important a la ciutat 
que en el seu dia em va acollir 
com un més dels seus ciutadans i 
dins d'aquesta ciutat el barri de 
Rocafonda, que sempre ha estat 
casa meva.

Tot i que Rocafonda, com tots els 
barris de Mataró i fins i tot de 
Catalunya, ha canviat conside-
rablement aquests últims anys, 
jo conservo el mateix afecte que 
m'uneix a ell.  Tant per raons per-
sonals, laborals o familiars pel 
que m'agradaria donar, a través 
del Tot Mataró, cinc raons per dir 
"Sí a Rocafonda".

1. És un barri que sempre ha es-
tat obert, acollidor i generós amb 
les persones que abans i ara hem 
arribat a ell.

2. És un barri que, tot i la seva 

maduresa de 40 i 50 anys, segueix 
sent actual. Està ben traçat en els 
seus carrers. Els pisos, en general, 
són amplis i lluminosos i poden 
constituir una llar digna.

3. Està magníficament comunicat 
amb la resta de la ciutat i en espe-
cial amb els punts neuràlgics de la 
mateixa com l'hospital, l'estació 
de tren, el centre urbà, els centres 
comercials, etcètera. Passen pel 
barri diferents línies d'autobusos 
tant en el sentit de pujada com 
de baixada.

4. Té un teixit comercial ampli i 
variat, en tots els sentits, amb co-
merços dels denominats "grans 
superfícies", comerços de proxi-
mitat de tota la vida, així com 
comerços d'articles específics de 
diverses nacionalitats. Està ben 
dotat de serveis sanitaris, escoles, 
farmàcies. Té, en definitiva, tot el 
necessari per cobrir les expectatives 
de qualsevol necessitat.
5. Tot i les diverses nacionalitats 
que hi ha, amb un 40 per cent d'im-
migrants, la convivència és bona. 
No hi ha conflictes importants i 
cada cop els seus residents som més 
solidaris i tolerants en les nostres 
relacions socials.

És molt lamentable i em dol es-
pecialment que, persones que no 
coneixen suficientment bé el nos-
tre barri, el desprestigiïn de forma 
gratuïta i en moltes ocasions fal-
tant a la veritat.

Com va dir algú, en castellà, "es 
de bien nacido ser agradecido".

núm. 1740 del 7 al 13 d'octubre de 2016
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 La Vocalia de Dones de l'AV de 
Rocafonda és un dels músculs del 
barri. Es va crear per potenciar 
la convivència, l’amistat i l’ajuda 
mútua entre les dones del barri, i 
mitjançant un munt de programes 
i iniciatives reuneix de forma re-
gular un nombre molt important 
de veïnes promovent accions que 
enforteixen la cohesió social i el 

coneixement mutu de persones 
de procedències molt diverses.

Dones compartint
Un dels seus programes és el 'Dones 
compartint'. Vol ser un espai obert 
a tothom que vulgui participar i 
gaudir de les propostes que  ofe-
reixen com tallers de manualitats, 
expressió corporal o altres, xerrades 

La vocalia de dones, 
un dels músculs del barri
Un dels pilars de l'Associació de Veïns

Premi recent

La feina exemplar de 
la Vocalia de Dones de 
Rocafonda li va valdre 
la Distinció d'Òmnium 
Cultural de Mataró per 
"posar en valor la tasca 
que de forma  
tranquil·la, constant i  
callada fa l'entitat"

de temes d'actualitat, activitats amb 
motiu del 25 de novembre o el 8 de 
març, la celebració de festes tra-
dicionals o sortides per conèixer 
millor la ciutat. 

Totes aquestes activitats es-
tan pensades, segons l'AV "per 
trobar-nos i, juntes, compartir 
un espai comú, un espai nostre.
Aprendre, opinar, fer propostes, 
participar i passar-ho bé plega-
des, són els principals objectius". 
Òbviament 'Dones compartint' i 
la Vocalia estan obertes a tothom.

barri a barri Rocafonda - Palau - Mata
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Can Noè, més que un Centre Cívic
L'equipament és el cor del barri, punt de trobada i nervi  
de les activitats d'associacions i entitats

 Ja fa 13 anys que el barri de 
Rocafonda va tallar una de les cin-
tes que tenia més ganes de tallar 
amb la inauguració del nou Centre 
Cívic de Rocafonda i el Palau, co-
negut per tothom per Can Noè. En 
un barri canviant amb mestissatge 
cultural, la importància de la tasca 
que es duu a terme en aquest espai 
sobrepassa el d'altres equipaments 

Les dades

c. Poeta Punsola, 47
Telèfon: 93 796 45 03 / 
Fax: 93 790 64 07
Obert al públic de 
dilluns a divendres de 9h 
a 21.45h
Oficina d'Atenció 
Ciutadana de 9h a 15h"

similars que hi ha a la ciutat. 
Can Noè no són quatre parets 

sinó que és l'aixopluc per la tas-
ca que fa l'Associació de Veïns 
Rocafonda-L’Esperança - Ciutat 
Jardí i també altres serveis impor-
tantíssims de l'Ajuntament com 
l'Ofiac, Infància i Família, media-
dors culturals o punt d'Informació 
i punt xarxa.

núm. 1740 del 7 al 13 d'octubre de 2016

Tot barri, 5,6,7,8 rocafonda.indd   3 5/10/16   19:29



7

 Què millor per barris com 
Rocafonda i el Palau que meto-
dologia escolar innovadora que 
permeti apropar la música a tots 
els alumnes i treballar amb ins-
truments de corda a tothom? Això 
és el projecte 4 cordes, una de les 
joies de la corona de la ciutat en 
matèria educativa. 

Es tracta d’alumnes de l’Escola 
Municipal de Música de Mataró 
i del CEIP Germanes Bertomeu 
que treballen amb instruments 
de corda fins a aconseguir un gran 
resultat. 

És un projecte de música i co-
munitat que es fa a l’Escola de 

Primària Germanes Bertomeu, 
al barri de Rocafonda de Mataró. 
Aquest és un projecte de creixe-
ment, de construcció conjunta, 
d’educació en valors, de desen-
volupament d’habilitats i de mú-
sica, d’art.

Música i comunitat
El projecte 4 cordes és part del 
projecte europeu Comenius i ha 
estat reconegut i premiat a nivell 
català i europeu. Els seus concerts 
són d'alt nivell i cal inscriure el pro-
grama en la línia de l'escola, molt 
arrelada al seu barri i fomentant 
la idea de comunitat educativa.

L'exemple del 4 Cordes
Aquest grup de formació de la comunitat educativa del  
Germanes Bertomeu és un referent d'integració al barri

Va estar en perill

Tot i l'ampli 
reconeixement que el 
projecte, i amb ell tota 
l'escola, han obtingut, el 4 
Cordes va perillar fa 
quatre anys quan es 
debatia sobre el futur de 
l'EMMM. La comunitat 
educativa es va arribar a 
manifestar al carrer, amb 
concert inclòs, per 
defensar aquest projecte 
educatiu i musical 

barri a barri Rocafonda - Palau - Mata
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 Qualsevol que vagi o vingui 
del Polígon de Mata-Rocafonda 
veurà que d'activitat no en falta. 
Tot i això, és evident que ha estat 
una zona industrial que ha acabat 
acollint altres serveis i que li falta 
un impuls. Aquesta revitalització 
hauria de venir de la mà del pla 
de millora dels Polígons d’Activi-
tat Econòmica del Maresme. Es 
tracta d'una iniciativa impulsada 
inicialment per la FAGEM que té 
per objectiu promoure els polígons 
d'activitat econòmica de la comar-
ca, crear ocupació mitjançant la 

L'activitat del Polígon és intensa però espera 
revitalitzar-se i reindustrialitzar-se 

seva reactivació i atreure inversi-
ons. Serveix, a més, de taula per la 
recuperació industrial del territori.

Bona connexió
Un dels punts d'infl exió que sí que 
han notat les empreses del Polígon 
és la millorada connectivitat viària 
d'ençà de la connexió amb l'au-
topista. Això fa que el de Mata-
Rocafonda sigui un Polígon com 
a mínim igual de ben comunicat 
que l'altre, més gros de dimensi-
ons, que hi ha a la ciutat, el del 
Pla d'en Boet.

Mata-Rocafonda, 
un polígon a mig gas

El de Mata-Rocafonda és un dels dos polígons de la ciutat  Anna Aluart 

El de Mata-Rocafonda és co-
negut en molts casos com el 
Polígon del barco en referèn-
cia al vaixell que hi ha a la 
seva entrada, un dels espais 
d'oci nocturn més curiosos 
de la ciutat. Cada quatre 
anys, abans de les eleccions 
municipals, un verb s'associa 
sempre a aquest polígon; el 
famós reindustrialitzar. Però 
què vol dir reindustrialitzar 
el polígon, si mai ha deixat 
de tenir activitat i té els seus 
espais ocupats, en la major 
part? És en aquest sentit que 
els que ja hi treballen dema-
nen, sobretot, manteniment i 
serveis de primera. I després 
hi haurà més indústria.

Reindustrialitzar el 
"polígon del barco"

núm. 1740 del 7 al 13 d'octubre de 2016
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Dimarts

11 d'octubre

22h // Plaça de 
l'Ajuntament (Mataró) //  

BOTIFARRADA,
CONCERTS I CONSCIÈNCIA 

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

Bitter
Dissabte 8 octubre / 20:30h / 
L'Arc Cafè Cultural (c. Pujol, 25. 
Mataró) / Taquilla inversa.
El cantautor David Delgado presen-
ta en format acústic el seu últim 
disc "Casualitats".

Tomeu Penya 
Diumenge 9 octubre / 19h / 
Teatre Principal (c. Església, 45-
47. Arenys de Mar) / Anticipada: 
18€. Taquilla: 20€. 
El cantautor mallorquí presenta 
nou disc "Optimista", en un espec-
tacle diferent plé de bones cançons 
i grans dosis d’humor, on no hi fal-
taran els seus grans èxits.

Tatsumi&Masako + Éter
Divendres 14 octubre / 20:30h / 
L'Arc Cafè Cultural (c. Pujol, 25. 
Mataró) / Taquilla inversa.
Projecte personal del músic mata-
roní Raül Sala. Festival "Artclic!".

The Risas + La Soul Machine
Divendres 14 octubre / 22h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró)  
/ Anticipada: 8€. Taquilla: 12€.
The Risas presenten "Cucurelles" 
i la Soul Machine "Terra Negra".

Ballem Lindy Hop! 
Dissabte 15 octubre / 21:30h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró)  
/ Entrada: 2€. 
Reprenem les ballades de Lindy 
Hop a la sala Clap organitzades 
pels BigHeadHoppers Mataró.

TEATRE I DANSA //

'Dansa d'agost'
Dissabte 8 d'octubre / 21h / 
Teatre Monumental (La Riera, 169. 
Mataró) / Entrada platea: 24€. 
Amfi teatre: 19€. A les 19h, Xerrada 
amb els tres actors mataronins.
Ferran Utzet dirigeix el text de 
Brian Friel, descriu amb tendresa 
i nostàlgia la vida de cinc germa-
nes solteres a la Irlanda de 1936.

'Misèria'
Dissabtes i diumenges d'octubre / 
Dissabte 21h i diumenge 19h / La 
Destil·leria. Espai Cultural (Camí 
Ral, 284. Mataró)
Adaptació teatral de la coneguda 
novel·la de Stephen King, dirigida 
per Pere Vàzquez.

Guia cultural

CONCERTS I CONSCIÈNCIA 

Si dimecres que ve és el 
dia del Pilar vol dir que 

a Mataró hi ha gresca la nit 
abans, a la Plaça de l'Ajunta-
ment, amb la Botifarrada 
a la Hispanitat. L'entitat 
juvenil independentista 
Jovent Mataroní organit-
za una nova edició d'aquest 
clàssic que tindrà com a re-
clams musicals a Miquel Del 
Roig, el 'canta-ho-tot' de refe-
rència del país, els 'Seguirem' 
amb el seu tribut a Obrint Pas 
i DJ Hochi, per rematar la nit.
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'L'hostalera'
Diumenge 9 octubre / 18:30h 
/ Foment Mataroní (c. Nou, 11. 
Mataró) / Preu: 7€. Reduït: 5€.
Espectacle del grup de teatre 
Seràfi cs, d’Arenys de Mar. III Cicle 
de Teatre Amateur del Maresme.

'Mamma Mia'
Divendres 14 octubre / 21h / 
Teatre Monumental (La Riera, 
169. Mataró) / Entrada platea: 
20€. Amfi teatre: 17€.
Muntatge mataroní de l'exitós mu-
sical, en el marc dels actes amb mo-
tiu del Dia Mundial de l'Alzheimer.

El Florido Pensil (Nenes)
Divendres 14 octubre / 21h / La 
Sala d'Argentona (Pl. Nova, s/n) 
/ Anticipada: 16€. Taquilla: 21€.
Comèdia sobre el sistema educa-
tiu de l’Espanya de la postguerra.

INFANTIL //

Biblioteca Popular Fundació Iluro
(c. d'en Palau, 18. Mataró).
Divendres 7 octubre / 17:30h: 
L'hora del conte: "Els problemes 
amb l'oncle", de Babette Cole.
Dimarts 11 octubre / 17:30h: 
Narracions per la salut: "Fuig, 
bèstia!", a càrrec de la Mon Mas. 
Dijous 13 octubre / 17:30h: Els di-
jous a la biblio: "El senyor ós com-
pra un cotxe", de Stephen Wyllie.

Biblioteca Pompeu Fabra 
(Pl. Occitània, s/n. Mataró).
Divendres 7 octubre / 18h: El Club 
dels superagents lectors: "La meva 
vida com a estrella de cine", de 
Janet Tashjian.
Dimarts 11 octubre: L'hora del con-
te: "La llentia viatgera" de Vicenç 
Pagès Jordà. 

Biblioteca Pública Antoni 
Comas (C. del Prat de la Riba, 
110. Mataró).
Divendres 7 octubre / 18h: "Tarda 
dels lectors viatgers".

Els arcs intel·ligents de Gaudí
Dissabte 8 octubre / 18h / Nau 
Gaudí (c. Cooperativa, 47. Mataró).
Participa en família d'una activitat 
lúdica i cultural al primer edifi ci 
construït per Gaudí.

Sortim en família: 'El llop can-
taire dels tres porquets i la 
caputxeta'
Diumenge 9 octubre / 12h / Casal 
Nova Aliança (c. Bonaire, 25. 
Mataró) / Preu: 7€.
La companyia Pengim-Penjam pre-
senta aquest espectacle de tite-
lles. Recomanat a partir de 3 anys. 
Organitza: AC Maresme Titelles.

MÚSICA /

Fàbriques de sons. Cors a 
l'època industrial
Dissabte 8 octubre / 19 i 21h / Can 
Gassol (Plaça de la Pepa Maca, 15. 
Mataró) / Entrada: 10€.
Espectacle/concert de Josep Rodri 
amb la participació del Cor Ciutat 
de Mataró i la Coral Cantiga.

TEATRE /

'Terra Baixa'
Dies 8 i 9 octubre / 21h i 18h / Sala 
Cabanyes (La Riera, 110. Mataró) / 
Preu platea: 13€. Amfi teatre: 11€. 
Estrena del drama d’Àngel Guimerà.  
Producció de Sala Cabanyes i direc-
ció Josep Maria Rabassa. 
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PRESENTACIÓ /

70 anys del Museu Arxiu 
Dissabte 8 octubre / 11h / Ateneu 
Fundació Iluro (La Riera, 92. Mataró)
Commemoració del 70è aniversari 
Museu Arxiu Santa Maria i presen-
tació de la revista Fulls núm. 116 
"Balanzó. Història de la nissaga. 
Mataró 1616-2016".

LITERATURA /

Vermut literari: 'Escriure pot 
salvar vides?' 
Dissabte 8 octubre / 12h / Cafè 
de Mar (C. Santa Rita, 1. Mataró)
Francesc Hernàndez ens parlarà 
de l’escriptura com a eina social. 
Organitza: Planeta Lletra. 

Català a bon ritme!
Dimarts 11 octubre / 17:30h / 
Biblioteca Antoni Comas (c. Prat 
de la Riba, 110. Mataró)
Tertúlia literària amb el llibre "La 
felicitat", de Lluís-Anton Baulenas.

Véns a la tertúlia?
Dimarts 11 octubre / 19h / 
Biblioteca Antoni Comas (c. Prat 
de la Riba, 110. Mataró)
Tertúlia literària amb el llibre 
"Diamant blau", de Care Santos.

Català a bon ritme!
Dimecres 13 octubre / 11h / 
Biblioteca Pompeu Fabra (Mataró)
Lectura del "Quadern de lectura 
progressiva. Bàsic 3".

Tinc ansietat i/o depressió. Què 
puc fer per superar-ho?
Dijous 13 octubre / 19h / Fundació 
Hospital (c. Sant Pelegrí, 3. Mataró).
Xerrada a càrrec de l'equip d'aten-
ció psicològica de la Fundació.

'Lluís Companys, constructor 
de República'
Dijous 13 octubre / 19:30h / 
Ajuntament de Mataró
Conferència a càrrec de l'histori-
ador Manel López Esteve.

Tardor Literària
Dijous 13 octubre / 20h / Biblioteca 
Municipal d'Argentona (c. Gran, 
3-5. Argentona)
Tertúlia literària amb David Cirici, 
l'autor del llibre "El lladre del 
Guernica".

'Les històries de Mataró: co-
muns contra botifarres'
Divendres 14 octubre / 19h / 
Casal Nova Aliança (c. Bonaire, 
25. Mataró)
Conferència de Ramon Reixach, 
doctor en Història. En el marc del 
10è Col·loqui Història a Debat: "La 
història de Mataró al dia".

TALLERS I CURSOS //

Tallers veïnals a Les Esmandies 
curs 2016/17
Inscripcions (de dilluns a diven-
dres de 17 a 21h): Les Esmandies 
Casal de Barri (Rda. O'Donnell, 
94. Mataró) / Tel: 93.757.88.57. 
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.

Pugem al tren, xu-xu-à, xu-xu-à
Diumenge 9 octubre / 12h / 
Can Serra. Museu de Mataró (El 
Carreró, 17. Mataró).
Per conèixer el personatge de Miquel 
Biada. Activitat familiar adreçada a 
nens/es a partir de 5 anys.

Buc de contes
Dijous 13 octubre / 17:30h / Buc de 
llibres (Muralla Tigre, 31. Mataró).
"Contes per la llengua" de tradició 
oral d’arreu dels Països Catalans.

XERRADES I LLIBRES /

Tardor literària: 'Lectures a la 
terrassa'
Dissabte 8 octubre / 12:30h / 
Terrassa de la rectoria (Pl. de 
l'Església, Argentona)
Petits tastets de literatura amb 
acompanyament musical en viu.

Què s'amaga darrere el con-
cepte Hispanitat?
Dilluns 10 octubre / 19:30h / Buc 
de Llibres (Muralla del Tigre, 31. 
Mataró)
Xerrada de Jordi Borràs (il-
lustrador, fotoperiodista i autor de 
'Warcelona', 'Desmuntant Societat 
Civil Catalana' i 'La cara B, una al-
tra mirada al procés').

'TDAH: Diagnòstic i tractament'
Dilluns 10 octubre / 19h / Fundació 
Hospital (c. Sant Pelegrí, 3. Mataró).
Xerrada de Lidia Galdón, neurop-
sicòloga de l'equip d'atenció de la 
Fundació Hospital.

Agenda www.totmataro.cat/agenda 
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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.  

Introducció a la talla de pedra
Diumenge 9 octubre / De 10 a 12h 
/ La Destil·leria. Espai Cultural 
(Camí Ral, 284. Mataró) / Preu: 5€.
Taller teòric i pràctic a càrrec de 
l'artista vigatà Enric Sala.

FESTES I FIRES //

Oktoberfest a Vilassar de Mar
Dies 7, 8 i 9 octubre / Escola de 
Mar (Vilassar de Mar)
Cerveses d'importació i nacionals, 
un tastet gastronòmic i música 
en viu. 

20è Festival de Titelles Firobi
Dies 7, 8 i 9 octubre / Diversos 
indrets (Vilassar de Mar) / Adults: 
6€. Infants: 2€.
 11 espectacles de titelles, el bere-
nar del Firobi (divendres 17:15h a la 
Pl. de l'Ajuntament), la fi ra d'arte-
sans al Carrer Sant Joan (d'11 a 14h 
i de 17 a 20h), els tallers de la Sol 
(Dissabte d'11 a 13h a la Pl. Àngel 
Guimerà) i la cercavila de cloenda 
(diumenge 19:15h). 

VI Mostra d’Entitats de Mataró
Dissabte 8 octubre / De 12 a 21h / 
Pl. Santa Anna i La Riera (Mataró)
Les entitats de la ciutat faran di-
vulgació de les seves activitats i 
objectius. Actuacions, exhibicions i 
tallers per a totes les edats. Hi col-
laboren una vuitantena d’entitats 
culturals, esportives, educatives...

Correllengua 2016
Dissabte 8 octubre / 17.30h / 
Des de Can Xammar a la Plaça 
de l'Ajuntament (Mataró)
La fl ama de la llengua encap-

çalarà la cercavila de gegants. 
Recorregut: Can Xammar, carrer 
de Barcelona, plaça de Santa Anna, 
la Riera i plaça de l'Ajuntament. La 
festa continua amb una xocolatada, 
narració de contes i actuació d'un 
grup d'animació infantil.

5 anys sense el Pare Joan
Dissabte 8 octubre / 19:30h / 
Església de Santa Anna (Mataró)
Missa commemorativa. 

Aplec del Remei
Diumenge 9 octubre / Ermita del 
Remei (Arenys de Munt) 
9h, sortida conjunta des d'Arenys 
de Mar, Arenys de Munt i Caldes 
d'Estrac. 11h, Missa i ballada de sar-
danes a càrrec de la Cobla Premià.

RUTES I VISITES //

Salve Iluro. La ciutat romana 
a través dels sentits
Dissabte 8 octubre / 18h / Des de 
l'Ajuntament de Mataró
Tot passejant coneixerem la Mataró 
romana i els vestigis arqueològics.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

GASTRONOMIA /

XXI Jornades Gastronòmiques 
del Calamarenys
Divendres 7 octubre / CC Calisay 
(Riera Pare Fita, 31. Arenys de Mar).
20h, presentació de les Jornades 
Gastronòmiques. 20:45h, Tastet 
popular (preu: 8€). 22h, Havaneres 
amb el grup La Vella Lola. 

CONFERÈNCIA /

'Antoni Gaudí i la ciutat de 
Mataró'
Dijous 13 octubre / 19:30h / Nau 
Gaudí (c. Cooperativa, 47. Mataró)
A càrrec de Jordi Pomés, histori-
ador. "Una relació a través de la 
Cooperativa l'Obrera Mataronesa".

Agenda núm. 1740 del 7 al 13 d'octubre de 2016
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Sales exposicions Can Palauet 
(c. d’en Palau, 32. Mataró). 
Inauguració: divendres 7 octubre a 
les 19:30h. Fins al 17 de desembre:
• 'Ljós & Myrcur / Llum i foscor', 
de Verònica Tartadeluna. 
Fins al 27 de novembre:
• "Jerusalem ID": exposició de 
Mapasonor + Domènec.

Estels, ermites i esglesioles 
del Montnegre i el Corredor
Can Boet. Centre de patrimoni 
arqueològic i natural (C. Francesc 
Layret, 75. Mataró) / Del 8 al 30 
d'octubre.
Fotografi es de Mariano Pagès.

Biblioteca Antoni Comas 
(C. de Prat de la Riba, 110. Mataró) 
/ Fins al 27 d'octubre:
• 'Aquí, els nostres invents'.
De l'11 al 21 d'octubre: 
• 'El tren Barcelona – Mataró 1848'.

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.  

'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.

'Eclèctica'
Hotel Atenea Port (Pg. Marítim 
324. Mataró) / Fins al 20 
novembre.
Exposició de l'artista mataronina 
Ma Carme Bufí.

'El nom de Déu és femení'
Col·legi d'Aparelladors i Arqui-
tectes Tècnics (Pl. Can Xammar, 
2. Mataró) / Fins al 22 d'octubre.  
Obra recent de Mario Pasqualotto.

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

'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.

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

'Salvem les Esmandies, fa 40 
anys'
Les Esmandies Casal de Barri 
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) / 
Del 7 d'octubre al 4 de novembre.
Organitza: AV Peramàs Esmandies.

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. 

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.

Ritmes de... Marta Bassa Trias
Museu Arxiu Can Caralt (Sant 
Andreu de Llavaneres) / Fins al 23 
d'octubre.
Exposició de pintura.

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.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

INAUGURACIÓ //

'Dosmilsetze'
Casal Nova Aliança (C. Bonaire, 25. 
Mataró) / Inauguració: divendres 
7 d'octubre a les 19:30h. Fins al 
30 d'octubre.
Mostra d’obra recent de l'artista 
mataroní Albert Geronès. Una se-
lecció de quinze acrílics abstractes.
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ACTIVITATS //

'Alimentació Saludable'
Divendres 14 octubre / 19h / Casal 
de Gent Gran Jaume Terradas (c. 
d’Argentona, 59. Mataró) 
Conferència a càrrec de Teresa 
Torres, tècnica de Salut Pública 
de l’Ajuntament de Mataró. 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.

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.

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

Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• 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 desembre, 
Lloret de Mar, preu: 179€. • Ball 
dimecres 16,30h a la Sala del Bar. 
• Activitats: Pintura a l’oli. Puntes 
coixí. Coral. Petanca. Informàtica. 
Grup Play Back i Teatre Gatassa.

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

Associació de Gent Gran 
Pla d'en Boet (C. de Juan 
Sebastián Elcano, 6. Mataró). Telf.: 
93.758.21.84.
Activitats i tallers: Ball de Saló 
(dimarts) Ball en línea (divendres) 
Sevillanes (dilluns i dimecres) 
Taitxi (dilluns i dijous), Sardanes 
(dimecres), Puntes Coixí (dimarts)
Informatica (Dijous - Nivell 1 i Nivell 
2) Català (dijous) Labors (dilluns i 
Dijous) i Taller de Memòria. • Ball: 
cada diumenge de 17 a 20h. • Ple i 
ratlla: divendres 16:30h.

Per a enviar informació:

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C. d'en Xammar, 11. Mataró

Gent gran www.totmataro.cat/gentgran 
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La sèpsia: una malaltia per investigar
El pròxim 16 d’octubre és el torn de la segona edició de la Marxa Cicloturística Contra 
la Sèpsia, la SepsisChallenge

Solidaritat: Marta Gómez

 El passat 13 de setembre es 
va celebrar el Dia Mundial de la 
Sèpsia. Coincidint amb això es 
va presentar la segona edició de 
la SepsisChallenge, que tindrà 
lloc el pròxim dia 16; l’únic esde-
veniment solidari del país sobre 
aquesta malaltia i l’única marxa 
cicloturística que s’organitza a la 
ciutat. De fet, la SepsisChallenge 
és el refl ex, la materialització, de 
la recaptació de fons per a la in-
vestigació de la malaltia. I és que 
estem davant d’una resposta in-
fl amatòria molt intensa generada 
per una infecció agressiva al cos. 
Pot afectar directament als òrgans 

i aquesta conseqüència pot portar 
a la mort.

Només en l’exercici del 2015, 
22.700 persones a tot Catalunya, 
500 de les quals eren menors de 16 
anys, van ser ingressades als hospi-
tals per sèpsia o codi sèptic. 4.000 
morts del 2015 van ser causats per 
la sèpsia, el que signifi ca més que 
els infarts i els ictus junts. Són xifres 
que alerten, i sobretot quan es trac-
ta d’una malaltia que tot i no ser 
minoritària és força desconeguda. 
És per això que qualsevol progrés 
en la investigació ajudaria a poder 
detectar casos amb antelació, pre-
veure els símptomes i evitar-ne la 
propagació. Des de l’Hospital de 
Mataró, centre referent a Catalunya 

en aquesta línia d’investigació, es 
clama perquè iniciatives com La 
Marató de TV3, es pugui centrar 
aviat en la sèpsia.

SepsisChallenge el dia 16
Es tracta d’una cursa solidària no 
competitiva. Són 77 quilòmetres 
i recorre els principals ports de 
muntanya de la Serra de Marina 
amb inici i fi nal a Mataró. Pedalejar 
per salvar vides, aquest és el mis-
satge que des de l’organització 
volen transmetre.

Tots els diners que es recaptin 
aniran íntegrament a la recerca bi-
omèdica que impulsen la Fundació 
Sant Joan de Déu i la Fundació 
Privada Salut del CSdM.

'Mou-te amb cor'  seguirà, després de la Caminada 
per l'Alzheimer, amb més cites solidàries. Les 
properes, per fer agenda, seran:
· 23 octubre és la data per a la novena Caminada  
Contra el Càncer de Mama de l'Associació 
Maresme Oncològic.
· 13 de novembre es farà la quarta edició de la 
Marxa per la Salut Mental de l'Associació per la 
rehabilitació de persones amb malaltia mental.

Les pròximes cites
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490€

IMPLANTE
DENTAL

119€

BLANQUEAMIENTO

DENTAL

PROMOCIONES

IMPLANTE
+

PRÓTESIS DENTAL
EN 30 DÍAS

NOVEDAD

facebook.com/marmolclinicadental

Síguenos en

    Más info en nuestra web:
www.marmolclinicadental.com

CLÍNICA DENTAL MARMOL

ESPECIALISTAS EN IMPLANTOLOGÍA,
ORTODONCIA Y ESTÉTICA DENTAL

Mataró: Camí Ral, 377 Entlo. 2ª (Pl. Sta. Anna) | T 93 755 30 95
Premià de Mar: C/ L’Eixample 80, (Pl. Sardana) | T 93 751 77 42

Mejoramos su presupuesto
manteniendo nuestra CALIDAD

• Atendemos todas las mutuas.
• Consulta y presupuesto sin cargo.
• Financiación a su medida.
• Sedación.
• Más de 15.000 implantes colocados.

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
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Concentració contra l'homofòbia a Mataró, el mes passat Lluís Rugama 

Reclamen desplegar la llei contra l'homofòbia
El col·lectiu LGTBI es reuneix al Parlament amb els diputats i al gener presentaran una 
llista prioritzada de deu propostes de millora 

Societat: Redacció -ACN

   La plataforma LGTBICat elabo-
rarà els pròxims mesos una llista 
amb les principals prioritats del 
col·lectiu per desenvolupar la llei 
catalana contra la LGTBIfòbia que 
fa dos anys que es va aprovar al 
Parlament. Les entitats no estan 
gaire satisfetes amb el ritme de 
desplegament i aplicació de la llei, 
i han presentat als grups parla-
mentaris un decàleg de mesures. 
A petició dels diputats, hauran de 
prioritzar quines són més urgents, 
ja que totes són considerades im-
portants. Al gener, després d'un 
treball conjunt, s'aprovarà aquesta 
llista de prioritats i un calendari 
d'aplicació. Des que es va aprovar 
la llei s'han presentat 181 denúnci-
es per discriminació, però només 
s'ha imposat una sanció per uns 
fets del desembre passat.

Algunes de les principals peti-
cions de les entitats és que la llei 
tingui un pressupost específi c i que 
s'aprovi aviat un reglament que 
desplegui la llei. Hi ha un grup de 
treball que l'està elaborant, però 

"el ritme no és adequat", i per això 
demanen que s'incorporin al grup 
més experts externs i professionals. 
També volen que s'estableixi un 
protocol d'intervenció en casos 

de certa alarma social, com passa 
amb la violència de gènere.

El cas de Mataró
Així, no volen que es repeteixi el 
cas del veí de Mataró que a l'agost 
va amenaçar de mort el col·lectiu 
a través d'internet, incident que 
no va tenir cap resposta pública 
per part de la Generalitat fi ns que 
l'home va ser arrestat setmanes 
després. També volen que hi hagi 

un tècnic coordinador del Govern 
que supervisi aquests casos. Un 
altre aspecte a millorar és la discri-
minació que pateixen les famílies 
LGTBI, com per exemple en l'àmbit 
fi scal. També volen que es desen-
volupi un pla de prevenció del bu-
llying, assetjament, contra aquest 
col·lectiu a les escoles i que hi hagi 
una atenció específi ca al col·lectiu 
transsexual, per facilitar l'accés al 
mercat laboral i millorar les llistes 
d'espera en les operacions de re-
assignació de sexe. Justament, en 
l'àmbit de salut, demanen cam-
panyes específi ques de salut per a 
aquest col·lectiu i una millor aten-
ció psicològica. Per últim, volen 
més i millor formació dels funcio-
naris com policies i metges.

Primera sanció
Darrerament el Govern ha imposat 
la primera sanció econòmica per 
insults homòfobs. Els fets sancio-
nats són els insults homòfobs que 
va rebre al març passat un treba-
llador d'un centre residencial per 
a gent gran.

2

Fa dos anys que es va 
aprovar la llei i les 
entitats, davant casos 
com els de Mataró, 
volen que es compleixin 
els seus articles
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L’actualitat de Mataró al Facebook!
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El Jaume Parera de Cirera també serà espai multiusos Arxiu 

Pista coberta nova i també espai multiusos
Una inversió municipal de 489.000 euros cobreix la pista exterior de l'Eusebi Millán 
que utilitzen l'AE Boet, el CFS Ciutat de Mataró i el Club FEM Mataró

Societat: Mireia Biel

  Mataró estrenarà el pròxim mes 
de novembre la nova pista coberta 
del poliesportiu municipal Eusebi 
Millán. Les obres han permès, no 
només ampliar la pista i adaptar-la 
a les necessitats esportives dels 
tres clubs que les utilitzen, l'AE 
Boet, el CFS Ciutat de Mataró i el 
Club FEM Mataró, sinó que tam-
bé han permès convertir-la en un 
espai multiusos amb capacitat per 
a 4.000 persones.

L’alcalde David Bote, i el regidor 
d’Esports, Josep M. Font, van visi-
tar divendres les obres que s’estan 
fent a la pista de l’Eusebi Millán i 
que estaran enllestides durant la 
primera quinzena de novembre.

489.000 euros d'inversió
Amb una inversió municipal de 
489.000 euros, l’Ajuntament haurà 
cobert la pista poliesportiva per tal 
que es pugui seguir practicant es-
port, malgrat que la meteorologia 
sigui adversa, gràcies també a una 
façana ventilada que minimitzarà 
l’entrada lateral de pluja. A més a 

més, les obres suposen modifi car 
el sentit d’orientació de la pista, 
envaint parcialment l’espai lliure 
disponible al seu costat sud i am-
pliant la superfície d’ús.

El resultat, doncs, serà un es-
pai lliure cobert i permanentment 
ventilat d’aproximadament 2.000 
metres quadrats que es podrà di-
vidir en tres pistes transversals per 
a bàsquet o una pista central per a 
la pràctica de futbol sala i handbol.

Un espai multiús
Durant la visita, l’alcalde Bote va 
remarcar que les modifi cacions de 
la pista també implicaran millores 
per al conjunt de la ciutadania, ja 

que la pista s’ha adequat per a po-
der acollir esdeveniments socials 
i culturals, com ara concerts, per a 
un total de 4.000 persones.

També Cirera
Paral·lelament a aquestes obres 
també s’estan duent a terme altres 
actuacions al pavelló Jaume Parera 
per adequar les sortides i conver-
tir-lo en un altre espai cobert on 
realitzar actes de gran format.

D’aquesta manera, Mataró pas-
sarà de no tenir cap espai cobert 
reservat per a aquest tipus d’acti-
vitats, a tenir-ne dos, en una ciu-
tat que històricament ho havia 
reivindicat.
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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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Residència especialitzada en salut mental
Salut: Redacció

 La Llar Residència El Maresme és un servei social, 
la finalitat del qual és acollir, en règim d'habitatge i 
amb caràcter substitutiu del domicili, persones amb 
dificultats derivades de malaltia mental en procés de 
rehabilitació i a la integració comunitària.

El nostre gran propòsit i lema és facilitar la con-
vivència comunitària de forma positiva perquè el 
resident se senti part de l'entorn, no discriminat.

La Llar Residència disposa d'un equip assistencial, 
que cuida i organitza la realització de les activitats 
adequades per facilitar la rehabilitació i reinserció 
en els diferents àmbits, i atendre les necessitats 

individuals i socials dels residents. Aquestes compre-
nen des del suport en les tasques de la vida quotidi-
ana (cura personal, organització de la convivència, 
medicaments i dietes establertes pel metge, etc…), 
fins a la programació d'activitats estructurals de ti-
pus formatiu, d'oci i temps lliure.

L'estada en la Llar Residència, més o menys per-
llongada segons la situació particular de cada usua-
ri, entre altres objectius, té el de mantenir i reforçar 
els vincles Familiars. Així, des del primer moment, 
s'ofereix al resident i a la família plena disponibi-
litat tècnica i humana de l'equip per orientar-los i 
assessorar-los.

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

Publireportatge
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Salut

El mètode Floral de 
Bach i la PNL (Programació 

Neurolingüística)

Dos sistemes potentíssims per tre-
ballar l'"Aquí i Ara" i així aconse-
guir els canvis que desitgem nos-
altres mateixos. Tant les essències 
del Dr. Bach com la PNL, tenen 
la mateixa filosofia, "l'harmonia 
entre la ment, el cos i l'ésser, com 
un TOT" concepte de globalitat.

Aquests dos sistemes van fent el 
seu camí i els seus resultats en el 
coneixement d'un mateix i en la 
pressa de consciència, i així anar 
descobrint la persona: qui és?, com 
actua?, perquè fa el que fa? En de-
terminats moments de la seva vida.

Les essències florals aportaran 
patrons codificats d'informació, 
que el nostre propi cos té la capa-
citat de llegir i desxifrar, donant 
com a resultat una harmonia en el 
nostre camp energètic vibracional, 
alineant així mateix els pensaments, 
sentiments i emocions, de mane-
ra que l'individu sigui concloent 
amb si mateix. Aquesta falta d'ali-
neació el Dr. Bach la va anomenar 
Dissociació entre el cos i l'ànima.

La PNL ens proporciona un 
seguit de tècniques d'autoconei-
xement, d'estratègies i recursos 
per aconseguir els nostres objec-
tius, i a més a més poder detectar 
creences limitadores que podem 
aconseguir substituir per altres 
creences potenciadores que ens 
ajudaran a descobrir quina és la 
nostra identitat i missió de la nostra 
vida i així aconseguir el canvi que 
estem buscant i desitjant.

Estem entre dos sistemes que es 
relacionen i complementen, que 
potencien els resultats a l'hora de 
reviure canvis en el nostre interior, 
i en la presa de decisions.

Dos sistemes o mètodes que 
t'acompanyen mentre viatges fins 
a arribar a la felicitat i el benestar.

Tu decideixes!  T'apuntes?

CARLES SÁNCHEZ - KORR
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La investigació de l'edifici El Rengle encara cueja

El solar on s'ha d'alçar la futura Casa de la Cultura Popular

Un moment de l'acte Anna Aluart  Cedida 

 Daniel Ferrer 

 El Grup Municipal del Partit 
Popular reclama la creació d’una 
Comissió d’Investigació per escla-
rir els interrogants que ha deixat 
l’informe sobre la construcció i 
licitació de l’edifi ci d’El Rengle. 
Un informe que ha deixat a la 
llum diverses incongruències i 
males gestions durant les obres 
d’aquest edifi ci.

Assegura el PP que l'informe i el 
dictamen" recullen una sèrie d’as-
pectes sobre que entenem que és 
absolutament necessari esclarir i 

 El grup municipal d'Esquer-
ra Republicana de Catalunya a 
l'Ajuntament preguntarà en el prò-
xim Ple Municipal per l'estat del 
projecte de la Casa de la Cultura 
Popular que s'ha d'aixecar al solar 

Assegura que l'informe deixa molts detalls per aclarir i 
vol que es responguin tots els interrogants oberts

d’altres que queden oberts i que 
no es poden limitar al fet de sa-
ber si l’empresa que va portar per 
segona vegada la direcció d’obres 
va autoritzar indegudament el pa-
gament dels treballs d’excavació i 
transport de terres dolentes pro-
cedents de l’excavació, en tot cas 
això és una modesta part de mol-
tes altres coses que queden per 
esclarir".

Per això proposaran al Ple 
aquesta Comissió d'Investiga-
ció. | Red

El PP vol una Comissió 
d'investigació pel Rengle

Esquerra pregunta al Ple sobre 
la Casa de la Cultura Popular

 El passat cap de setmana, Podem 
Mataró va aplegar, segons els seus 
càlculs, unes 200 persones en la 
festa de celebració de dos anys 
del cercle local d'aquesta forma-
ció. L'ambient festiu i la presència 
del secretari general a Catalunya 
Albano Dante Fachín va marcar 
una celebració que va tenir con-
tingut polític i també una part 
més lúdica, amb sopar i música 
en directe. 

En el decurs de l'acte, la secre-
tària general de Podem a Mataró 
Montse Morón va parlar d’impor-
tància del municipalisme i la ne-
cessitat de derogar la llei Montoro, 
per tal de conquerir de nou com-
petències locals que permetin l’ac-
ció política dins de les instituci-
ons locals.

Connectats
Albano Dante, al seu torn, va in-
tervenir per explicar la impor-
tància de seguir connectats als 
moviments socials, les seves re-
ivindicacions i va destacar el fet 
que el cercle de Mataró ha estat 
treballant i organitzant, malgrat les 
difi cultats aquests dos anys amb 
constància i força. Representants 
d'ICV, EUiA, ERC i la CUP van ser 
presents a l'acte. | Red

El partit aplega unes 200 
persones

Podem Mataró 
celebra dos anys 
d'activitat

del carrer Biada. Els treballs d'en-
derroc i preparació del solar van 
acabar fa mesos. Aquest projecte 
va lligat al Corte Inglés i ha de re-
construir la fàbrica desmuntada 
de Can Fàbregas i de Caralt | Red 
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Imatge de la caminada

La taula ha posat en comú les polítiques sobre animals

 Daniel Ferrer 

 Anna Aluart 

 La Taula de Benestar Animal de 
Mataró es va reunir per primera 
vegada el passat 27 de setembre 
al Centre Cívic Cabot i Barba. El 
Ple havia aprovat aquest òrgan al 
febrer. Aquesta taula ha de ser un 
espai de debat i refl exió en relació 
a la tinença responsable d’animals 
domèstics, els benefi cis psicoso-
cials i els riscos i inconvenients a 
l’entorn públic dels animals de 
companyia. També ha de servir per 
refl exionar sobre aspectes relaci-
onats amb el benestar animal i la 
biodiversitat de la fauna urbana.

De la primera reunió ha sortit el 
compromís d’aportar idees per ser 
estudiades i incloses, en la mesura 
del possible, en la nova Ordenança 

Ha de servir per debatre el contingut de la futura orde-
nança reguladora d'animals

Mataró ja té la seva Taula del 
Benestar Animal

  La novena edició del Mataró 
Camina per l’Alzheimer assoleix 
un nou rècord de participants. Més 
de 5.000 persones van participar 
diumenge passat 2 d’octubre a la 
caminada popular en una jornada 
solidària que va recaptar prop de 
22.000 euros. Una marea blava va 
tenyir Mataró diumenge passat, en 
la cita anual que la ciutat té amb 
la 'Mataró Camina per l'Alzhei-
mer' que organitza l'Associació de 
Familiars de Malalts d'Alzheimer 
del Maresme. Més de 5.000 perso-
nes entre adults, nens i voluntaris 
van completar un dels tres recor-
reguts proposats, entre els quals hi 
havia la nova proposta urbana de 
menys de tres quilòmetres. Però 
la tradició va fer que la majoria 
de participants optessin per fer 
el recorregut llarg.

La recaptació d’aquesta nove-
na edició superarà els 22.000 eu-
ros, una xifra que creix respecte 
dels 18.000 de l’edició del 2015, 
en què van participar 4.200 per-
sones.  | M.B.

La recaptació puja prop 
dels 22.000 euros

Una marea rècord de 
5.000 caminaires per 
l'Alzheimer

2

La seva constitució va 
ser una reacció política 
a la crisi per l'anunci del 
tancament de la gossera

1

La Taula es va aprovar al 
febrer en Ple Municipal i 
ha de servir de punt de 
trobada i debat

Reguladora de la protecció, con-
trol i tinença d’animals. Entre les 
primeres aportacions es va recollir 
fer un estudi de la fauna urbana de 
la ciutat i descartar el cens genètic 
d’animals domèstics.

Fomentar el civisme
Igualment al llarg del debat, es 
va posar de manifest que cal una 
major formació per millorar la cul-
tura relativa al gos en els tenidors 
d’animals. També fer accions co-
municatives per fomentar el ci-
visme i l’adquisició responsable 
dels animals de companyia. També 
es va valorar la possibilitat que la 
ciutat disposi d’espais per a la so-
cialització dels gossos. | Redacció
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Sèniors

Indústria 4.0 i 
glocalització

La celebració de la 15a Diada de les 
Telecomunicacions de Catalunya, 
va evidenciar els grans avenços tec-
nològics aconseguits, quina aplica-
ció tindrà importants implicacions 
socials en el desenvolupament de la 
humanitat. Avenços que es podri-
en centrar en la Indústria 4.0 com 
la fabricant del futur. Es tracta de 
fàbriques intel·ligents (smart) en 
gran mesura robotitzades en les 
que les petites i mitjanes empreses 
i tenen un important paper a jugar. 
Es va exposar l'exemple d'Amazon, 
que quan un client li compra un 
llibre, que rep al cap de 24 hores, 
simplement l'edita, partint d'un 
text digitalitzat, imprimint-lo i en-
quadernant-lo de forma unitària.

Aquest model de producció su-
posa una ruptura amb les grans 
línies de fabricació en cadenes de 
muntatge, moltes de les quals són 
substituïdes per la fabricació de 
petites sèries, en les que cadascun 
dels seus productes poden tenir 
petites diferències personalitza-
des, per atendre les peticions dels 
clients. Abans de la revolució in-
dustrial, la fabricació artesanal, 
per exemple de sabates, es feia a 
mida de l'usuari. Això avui torna 
a ser possible amb el que s'ano-
mena "glocalització", que ajun-
ta la digitalització d'un producte 
accessible a escala global, amb la 
seva fabricació en l'àmbit local, 
facilitant la vida local 24 hores. Es 
va plantejar la disjuntiva de si les 
seves aplicacions en la indústria 
4.0, haurien de servir per fer als 
rics més rics o ben al contrari per 
millorar la qualitat de vida de tota 
la població. Aquesta és la qüestió!
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com
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IX Mataró Camina per l'Alzheimer, en imatges.

www.totmataro.cat/imatges

Imatges

Daniel 
Ferrer
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Twist your world

CO2: 119 - 152 g/km ∙  Consumo: 4,6 - 5,9 l/100km
Garantia 5 anys. PIVE 8. Model fotografiat ASX 160 DI-D Kaiteki. Oferta vàlida fins al 30 de juny de 2016. Preu de l’ASX 160 MPI Challenge, vàlid per a Península i Balears per a clients particulars que financien a través de Santander 
Consumer EFC SA per un import mínim de 12.500€ a un termini mínim de 48 mesos. Aquesta oferta inclou: promoció, garantia de 5 anys o 100.000 km, IVA, IM, transport i Pla PIVE 8 (subjecte a disponibilitat i condicions del Pla al moment 
de la compra). Finançament subjecte a estudi i aprovació de l’entitat financera. Mitsubishi recomana lubricants 

Dóna la volta al teu món i mira les coses d’una altra manera amb el Mitsubishi ASX, el SUV més esportiu, amb noves 
versions altament equipades i cinc anys de garantia. Decideix-te per una tracció davantera o el sistema “All Wheel Control”. Escull 
canvi manual o automàtic de 6 relacions. I tria entre 3 motors d’última generació, dièsel o gasolina, de fins a 150 CV, tots amb baix 
consum i emissions reduïdes de CO2.

Gama ASX des de 15.700€.

con conducción eficiente, doble ahorro

PIVE 8
BARCELONA - SANT BOI DE LLOBREGAT - GRANOLLERS - MANRESA - REUS - SANT QUIRZE DEL VALLÈS

NOVES INSTAL·LACIONS A MATARÓ
Carretera de Barcelona, 49. Mataró.

Tel. 902 450 475 / www.mitsubishi-cat.com
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Montserrat Cabré Esteve
Osteòpata i fisioterapeuta / col. 5162

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

Centre Osteopatia
Montserrat Cabré

Solucionem la majoria de casos a la primera visita

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

o s t e o p a t i a

fi s i o t e r à p i a

col. 5162

 El Mataró Feimat retorna a la Lliga EBA superant un conjunt 
 que la temporada passada va fer fases d'ascens 

 GRAN RETORN A LLIGA EBA
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Opinió Cugat Comas
Director de la Fosbury

Ha estat notícia ara, perquè l'Alcal-
de hi va anar a fer visita, però ja fa 
setmanes que qui anava i tornava 
ho veia créixer. Les obres per cobrir 
la pista exterior de l'Eusebi Millán 
i acabar-la convertint quasi en un 
segon pavelló sense parets –que em 
perdonin els arquitectes– avancen a 
bon ritme. Això ha de servir, en clau 
esportiva, perquè quatre gotes o mig 
ruixat no faci suspendre els partits 
que s'hi juguin. Als molts que ens 
hi hem pelat els genolls, jugant en 
aquella pista, és lògic que ens sem-
bli que la cosa arriba tard. Com cada 
nova instal·lació. Servidor va apren-
dre a jugar a handbol de manera 
una mica digna en aquella pista 
exterior i en cada desplaçament que 
vèiem sostres a les pistes exteriors 
ens fèiem la mateixa pregunta: per 
què a Mataró no?

Quantes vegades se l'han feta, 
si s'han aturat a escanejar men-
talment la ciutat i els seus equipa-
ments esportius municipals, aques-
ta pregunta de per què a Mataró no? 

Per què a Mataró no hi ha un 
camp de futbol on, si plou, els afi-
cionats no es mullin el cul? Per què 
a Mataró no hi ha un pavelló amb 

capacitat d'espectadors notable, 
ara que sembla que ens tirem a 
fer d'amfitrions de competicions i 
campionats? Per què a a Mataró no 
hi ha una piscina olímpica a cobert 
perquè sirenes i "sirenos", nedado-
res i nedadors, hi puguin progres-
sar sense anar en detriment dels 
ciutadans que fan ús del Sorrall? Per 
què a Mataró no s'ha assumit que el 
Jaume Parera és un nyap i s'ha con-
vertit en una col·lecció de "nyaps" 
que encara no saps com encara treu 
tant suc? Per què a Mataró no hi ha 
un camp en el qual no calgui mun-
tar i desmuntar sempre els pals de 
rugbi? Per què a Mataró no obrim 
més patis escolars perquè els nanos 
juguin i els que sí que s'obren se-
gueixen sent anècdota?

Les inversions en equipaments 
esportius té tota la lògica que no 
siguin prioritàries. Sobretot quan 
hem estat tots plegats –i encara– de 
penúria. Però de la mateixa manera 
que amb un racó quasi sobrevin-
gut s'arreglaran les pistes del Sidral, 
l'Eusebi i Cirera, per què no es fa un 
pla d'actuacions, amb prioritats, per 
saber què convé i què necessita el 
nostre esport? Per què Mataró no?

Després de l'Eusebi Millán, què?
Les obres en instaŀ lacions esportives haurien de seguir, per 
prioritats

El Personatge Valentín Fernández
ExPresident de La Llàntia

El president honorífi c de La Llàntia ens va deixar aquesta setmana, D.E.P. | CEDIDA

Agenda

Staff

CASA
FUTBOL 2a Catalana
UD CIRERA -  ESP: JOV. CAN PI
Diumenge 9 | 12 h | Municipal de Cirera
FUTBOL 3a Catalana
UD MOLINOS - ARENYS MAR
Diumenge 9 | 12 h | Munic. Vista Alegre Molins

HANDBOL Lliga Catalana Femenina
JOVENTUT MAT - LLEIDA PARD.
Dissabte 8 | 18 h | Pavelló Teresa Maria Roca

HOQUEI PATINS 1a Estatal
MIS IBÉRICA CH MATARÓ - 
CALAFELL
Dissabte 8 | 20:30 h | Pavelló Jaume Parera

BÀSQUET Copa Cat. Masc.
MATARÓ PARC BOET - SANTA 
COLOMA
Dissabte 8 | 19:15 h | Pavelló Eusebi Millan

HANDBOL 1a Estatal
JOV. MATARÓ - UE SARRIÀ
Dimecres 12 | 12 h | Pavelló Teresa Maria Roca

FORA
FUTBOL 2a Catalana
GUINEUETA - CE MATARÓ 
Diumenge 9 | 12 h | Complex de la Guineueta

WATERPOLO Supercopa Estatal
CN TERRASSA - QUADIS CNM
Divendres 7 | 19:15 h | Piscina CN Terrassa

+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM

Suplement coŀ leccionable
d'informació esportiva

NÚMERO 1445 | 2A ÈPOCA 

Telèfon: 937 907 098 

redaccio@eltotesport.com
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Ha superat un prestigi-
ós equip com l'AE Collblanc 
Aracena de forma clara

Diumenge a la tarda al Palau Josep 
Mora era dia de festa, ja que re-
tornava la Lliga EBA després de 
cinc anys d'absència. I la festa va 
ser completa perquè el Feimat va 
aconseguir un brillant triomf davant 
un potent rival que la temporada 
passada va jugar les fases d'ascens 
a Lliga LEB.

L'equip de Charly Giralt va sortir 
molt ben mentalitzat i va fer un pri-
mer quart estratosfèric clavant-li 
un parcial de 29-13 a l'experimentat 
equip del Collblanc, que no trobava 
la manera de superar la bona de-
fensa local i d'aturar el joc ofensiu 
dels grocs. Però estava clar que la 
reacció dels visitants havia d'arri-
bar i al descans ja havien escurçat 
la diferència a només sis punts, 
aprofi tant les excessives pèrdues 
de pilota dels locals. Tot quedava 
obert, i més quan al tercer quart la 
diferència ja es va quedar en tres 
punts. Però al tram fi nal va sorgir 

El femení de la UEM suma el 
tercer triomf i és colíder amb 
el CBS Barça

Abans del retorn de la Lliga EBA, 
es va jugar el partit del femení, 
entrenat per Adrià Castejón, i que 
promet moltes emocions aquesta 
temporada. Les noies del Platges 
rebien el Jet Qsport de Terrassa, 
equip al que van superar en un 
partit amb molt pocs punts però 
alegria fi nal per a les grogues. 

El partit va ser molt igualat (26-
25 al descans), però un millor tercer 
quart de les locals (12-7) va perme-
tre encarar el darrer període amb 
6 punts de marge. En un partit 
amb registres anotadors baixos, 
van aconseguir assegurar el triomf.

Serratacó, màxim anotador. | D.F.

Cárceles, màxima anotadora. | D.F.

Retorn espectacular del 
Feimat a la Lliga EBA

Les noies segueixen enratxades

84 MATARÓ FEIMAT

71  AE COLLBLANC

MATARÓ FEIMAT: Diallo (119; Guallar 
(4), Serratacó (28), Eduard Rodríguez 
(8), Viñallonga (7), Romero (22), Espiga, 
Tardío, Coll (4), Miralles, Foster i Traver.

PARCIALS: 29-13, 10-20, 18-21, 27-17.

47 PLATGES DE MATARÓ

42 JET QSPORT

PLATGES DE MATARÓ: Kador (1), 
Gómez, Ford (7), Hurtado (3), Murat, 
Anna Garcia, Magriñà (4), Eva Garcia 
(4), Lledó Cárceles (15), López, Harris 
(13) i Keohe.

LLIGA EBA 
- Grup C

Comencen al grup 
capdavanter
25a jornada
MATARÓ FEIMAT - Collblanc ............ 84-71
Calvià - Arenys Bàsquet ...........................-
Grup Barna - Sant Nicolau ............. 68-63
Castellbisbal - Santfeliuenc ........... 81-67
Salt - JAC Sants .................................82-77
Martorell - Cornellà ..........................85-79
Menorca - El Olivar ........................... 81-69

Classificació 
Castellbisbal, MATARÓ FEIMAT, Menorca, 
Martorell, Grup Barna i Salt, 2 punts; JAC 
Sants, Sant Nicolau, Cornellà, Olivar, Coll-
blanc, Santfeliuenc, 1; Calvià i Arenys, 0.  

2a jornada (8 i 9 d'octubre)
Aquesta setmana el Feimat viatja fins a 
Saragossa per jugar a la pista d'El Olivar, 
filial del Basket Zaragoza que juga a 
la Lliga ACB, i equip que la temporada 
passada jugava a LEB. Un desplaçament 
complicat pels de Charly Giralt.

Compartint liderat
Jornada 3
Tarragona - Granollers ....................59-39
Barça CBS - Cerdanyola .................. 64-54
Igualada - SESE .................................. 49-41
PLATGES DE MATARÓ - Jet Qsport 47-42
ARENYS BÀSQUET - Terrassa ......... 52-56 

Classificació 
Barça CBS i PLATGES DE MATARÓ, 6 
punts; Igualada, 5; Jet Qsport, ARENYS, 
Granollers i Terrassa, 4; Tarragona, 
Cerdanyola i SESE, 3. 

Jornada 4 (8 i 9 octubre)
El Platges visita diumenge a les 12_30 la 
pista del cuer, l'equip barceloní del SESE 
(Secció Esportiva Santa Eulàlia) amb la 
intenció de seguir sumant triomfs.

Copa Catalunya F.

novament el millor Mataró Feimat 
de la mà d'un explosiu Santiago 
Serratacó i d'un David Romero que 
va estar molt bé en els triples, i 
també prop de la cistella, i la dife-
rència va tornar a augmentar per 
poder tenir un fi nal força tranquil.

www.eltotesport.com |  P. 3BÀSQUET
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L'equip taronja comença la 
temporada amb bon un 
triomf a Sabadell 

El nou projecte del Boet, es va es-
trenar amb una gran victòria a la 
pista del CN Sabadell que ha de 
donar moral. Era un desplaçament 
molt complicat davant un equip 
amb jugadors amb experiència.

L'inici de partit va ser favorable 
a l'equip local, amb molt d'encert 
exterior i domini del rebot ofensiu. 
L'equip mataroní tenia poc encert 
exterior, però molt fi cat en el par-
tit per aguantar l'inici aclaparador 
dels locals, que de tota manera van 
acabar el primer quart amb 32-21 
a favor. Però després del primer 
quart, l'equip d'Alberto Peña, amb 

Els sis fi txatges de la temporada del Mataró Parc Boet. | CEDIDA

El Mataró Parc Boet comença 
amb victòria la Copa Catalunya

78 CN SABADELL

85 MATARÓ PARC BOET

MATARÓ PARC BOET: Marquie Smith 
(8), Marc Hermoso (20), Marc Arnau (5), 
Dario Naharro, Rey Jensen (7), Marc 
Franch (6), Chus Corella (9), Adriá Cid 
(2), Edu Vàzquez, Marc Rubio (28) i 
Marc Forcada. 

PARCIALS: 32-21, 18-23, 18-23, 10-18.

intensitat defensiva, bones trans-
icions ofensives (amb tres esmai-
xades) i criteri ofensiu, va anar 
retallant distàncies fi ns a capgirar 
el marcador, amb un parcial global 
ben defi nidor dels altres tres perí-
odes (46-64).

El Mataró Parc Dori Dori Boet 
s'estrena a 1a catalana

Per la seva part l'equip femení del Boet va 
obtenir la seva primera victòria a la Prime-
ra Catalana. En aquesta segona jornada va 
derrotar sense problemes els Lluïsos de 
Gràcia per 63-39, després d'haver perdut en 
la primera jornada davant el Sant Nicolau 
de Sabadell per 58-55.

FORMEN LA PLANTILLA: Maria Barbe-
na, Marta Solé, Alana, Mireia Chacon, Nata-
lia Farriols, Andrea Prados, Nerea Castro, 
Laura Rovira, Cristina Tarridas, Judy Jones, 
Elena Latorre i Irina Graupera. Entrenadors: 
Victor de Arana i Oriol Aldea.

Primera victòria 
del Boet femení

El Mis Ibèrica Mataró comença la temporada amb 
un objectiu clar, l’ascens a l'OK Lliga

Comença una nova tempo-
rada de la Primera Nacional 
d'hoquei patins

Aquest dissabte 8, a dos quarts 
de nou del vespre, el Mis Ibèrica 
Mataró inicia la competició ofi ci-
al a la Primera Nacional. Primer 
partit, a casa, contra el Calafell, 
un rival complicat que va perdre 
la categoria d’OK Lliga. 

Serà la 22a temporada en que 
el primer equip del Club Hoquei 
Mataró disputa la segona compe-
tició a nivell estatal, primer enca-
ra amb el nom d'Esport Ciclista 
Mataró. El Mataró ha aconseguit 
l’ascens en quatre ocasions. En tres 
d’elles quedant campió de la com-
petició (temporades 94-95, 00-01 i 
05-06) i, en la quarta, aconseguint 

la segona posició (temporada 13-14).
Després de la reestructuració que 

s’ha fet a l’equip del Club Hoquei 
Mataró durant l’estiu, amb nou en-
trenador a la banqueta i fi ns a qua-
tre cares noves a la pista, la pretem-
porada de l’equip ha estat més que 
satisfactòria. L’equip ha fet pinya, ha 
encaixat les peces, ha treballat els 
nous sistemes de joc i, en defi nitiva, 
ha greixat a fons la maquinaria de 
cara als reptes que s’aproximen. I 
es que l’objectiu és clar: aconseguir 
l’ascens a OK Lliga. No serà fàcil, 
però. La competició de Primera 
Nacional és molt disputada, amb 
molts equips a un nivell similar que 
aspiren a aconseguir l’ascens, amb 
partits durs i amb una importància 
vital pels partits de casa.

És per aquest motiu que es de-
mana a l’afi ció que recolzi a l’equip 
des del primer dia de cara a fer, 
del Jaume Parera, un fortí d’on 
no s’escapi cap punt i, en especial, 
s’espera un paper destacat del Front 
Mataroní donant color i ambient a 
la grada. Els antecedents de par-
tits contra el Calafell ens parlen de 
que s’han enfrontat 17 vegades a 
Mataró, en diferents competicions, 
amb vuit victòries de l’equip local, 
dos empats i set victòries visitants. 
La darrera visita va ser fa dues 
temporades a l'OK Lliga i l'equip 
mataroní va guanyar per 3-0.

PLANTILLA MIS IBÈRICA MATARÓ
Porters: Sergi Grané i Albert Povedano
Jugadors: Èric Florenza, Jordi Bartrès, 
Marc Povedano, Èric Serra, Oriol Lladó, Àlex 
Cantero, Marc Figa i Ferran Guimerà.
Entrenador: Quim López. Ajudant i entrena-
dor de porters: Ramon Sanglas

el Esporttot POLIESPORTIU

Imatge d'un Mataró-Calafell. | ARXIU
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2  CE MATARÓ

1  EUROPA B

CE MATARÓ: Pol, Lluís, Kiku, Rueda, 
Aitor González (Isma Aguilar, 67'), Sergi 
(Óscar, 57'), Parri (Abel Moreno 83'), 
Bustos, Cristian, Marc Ariño (Rodri, 67') 
i Ricky (Bargalló, 57').

GOLS: 23' Esteve (0-1); 38' RICKY (1-1); 
80' CRISTIAN (2-1).

3  LLAVANERES

1  UD CIRERA

UD CIRERA: Pol, Albertito, Roger 
(Mahamadou 76'), Ivan Castillo (Omar 
Dahbi 76'), Said, Pereira (Carlos Gómez 
39'), Ot Esqueu (Joel Pérez 46'), Peque, 
Izar, Aleix, Romero.

GOLS: 42' Guillem (1-0); 63' ALEIX 
TARRÉS (1-1); 68' Guillem (2-1); 76' 
Juanmartí (3-1).

SEGONA
CATALANA

Cristian va marcar el gol del 
triomf a falta de deu minuts

El CE Mataró es manté a roda del 
líder de la 2a Catalana, després 
d'haver superat l'Europa B, en un 
partit en el qual l'equip groc-i-negre 
va haver de remuntar el gol inicial 
dels escapulats. 

El Mataró va dominar el par-
tit amb claredat des del principi 
però l'equip gracienc es va avançar. 
L'equip groc-i-negre va continuar 
jugant igual i va trobar premi abans 
del descans en una rematada de 
cap de Ricky per empatar. 

A la represa es va intensifi car el 
domini local, amb diverses ocasions 
de gol, però aquest no va arribar 
fi ns que faltaven deu minuts amb 
un gol de Cristian, al qual li feia fal-
ta ja que feia molt que no ho feia.

La UD Cirera va perdre el derbi da-
vant un equip que es va mostrar 
molt més efectiu, tot i jugar molts 
minuts en inferioritat. 

Després del tempetig inicial el 
Cirera dominava, i el Llavaneres va 

La Guineueta líder
5a jornada (1-2 octubre)
Canyelles - Lloreda ............................... 2-2
PREMIÀ M. - Fundació Grama  ............ 2-2
Sant Adrià - Carmelo ............................4-0
Llavaneres - CIRERA .............................. 3-1
CE MATARÓ - Europa B .......................... 2-1
Sarrià - Besós BV ..................................... 1-1
SANT POL - Badia ....................................6-1
Esp. Jov. Can Pi- Martinenc B ............0-0
Llefià - Guineueta................................... 1-3

Classificació 
Guineueta 13, CE MATARÓ i Sarrià 11, LLA-
VANERES 10; Sant Adrià 9; Fundació Gra-
ma, PREMIÀ MAR, 8; SANT POL, Canyelles 
7; Badia, Llefià 6; Beós BV, Lloreda i Mar-
tinenc B 5; UD CIRERA i Esp. Jov. Can Pi 4, 
Europa B 3; Carmelo 2.

6a jornada (8-9 octubre)
Guineueta - CE MATARÓ (DG 12 h) 
CIRERA - Esportiu Jov. Can Pi (DG 12 h) 
Fundació Grama- SANT POL   (DG 11:45) 
Carmelo- LLAVANERES (DG 12 h)
Lloreda - PREMIÀ MAR  (DG 12 h)

El Mataró visita al líder i el Cirera 
rep un debutant a la categoria
El diumenge el CE Mataró té un com-
promís molt complicat al camp del 
líder, la Guineueta, on en la darrera 
visita, la temporada de l'ascens a 1a, 
hi va empatar a 1 gol. 
Per la seva part el Cirera rep un equip 
de la zona baixa nou a la categoria, 
amb el que està igualat a la classifica-
ció,  contra el que intentarà trencat la 
seva mala ratxa.

Pugen un lloc 
El juvenil del CE Mataró va empatar a 
casa a 2 gols davant la Damm B, i puja 
un lloc, fins el 7è, amb 9 punts.
El proper diumenge (10 h) visiten 
l'Espanyol B, que és 6è amb 10 punts.

ALTRES RESULTATS.- Juvenil B (Prefer.): 
Manlleu - CE Mataró B 1-0; Cadet (Pref) 
Quart - CEM 3-2; Infantil (Div. Honor): 
CEM - Jabac Terrassa 1-0; Femení: CEM 
- Vilassar 0-10.

El CE Mataró fa un bon partit però 
ha de remuntar per guanyar 

El primer gol de Ricky. | DANIEL FERRER

patir l'expulsió d'Oriol Mora, però 
abans del descans es va avançar 
al marcador.

A la represa el Cirera va sortir 
amb les idees clares i va empatar, 
però l'equip local va defensar bé i 
va aprofi tar les seves ocasions per 
acabar guanyat el partit.

El Llavaneres més efectiu al derbi

Lliga Nac. Juvenil

Bonic derbi a Llavaneres. | CEDIDA UD CIRERA
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3  UD MATARONESA

2  TURÓ PEIRA

UD MATARONESA: Pedro, Carlos, 
Joel,Comas (Tommy 63’), Toni, Koke 
(Hassan 63’), Lluis (Palanco 46’), Edgar 
(Vicente 63’), Manolo (Simon 63’), Aldo, 
Miguel i Rafa.

TERCERA
CATALANA

La Mataronesa va aconseguir una 
valuosa victòria que li serveix per 
anar escalant posicions a la taula.

La primera part del partit va aca-
bar sense gols, a causa del confor-
misme local i a un parell de bones 
intervencions de Pedro.

La segona part va començar igual, 
fi ns que el Turó Peira s'avançà en 
el minut 59. Això va fer ressuscitar 
les idees i els locals van començar 
a reaccionar. Els canvis li van do-
nar un plus a l'equip i Simon en 
el minut 67 va aconseguir, en una 
rematada de cap, igualar el par-
tit. I en els minuts 75 i 77 Toni va 

Pla d'en Boet en perill 

5a jornada (1-2 octubre)

Pineda - Young Talent Badalona ....... 2-5
PLA D'EN BOET - Premià Dalt .............. 1-2
Arenys Mar - La Salut............................ 3-1
Vilassar B - MOLINOS ............................. 2-1
Cabrera - Districte 030 ........................ 5-2
LA LLÀNTIA - Argentona ..............ajornat
Santvicentí - Cabrils .............................. 2-1
Singuerlín - Vilassar Dalt ....................3-0
MATARONESA - Turó Peira ................... 3-2

Classificació 
Singuerlín 13; Young Talent Badalona 
Sud 11; LA LLÀNTIA, Arenys Mar, Pre-
mià Dalt, Vilassar Mar B 10, MOLINOS 
i Argentona 9; MATARONESA, Districte 
030 7; Santvicentí, a Salut Pere Gol, 
Vilassar Dalt 6; Cabrera 4; PLA D'EN 
BOET, Turó Peira i Cabrils 3; Pineda 0.

6a jornada (8-9 octubre)
MOLINOS - Arenys Mar (DG 12 h)
Vilassar Dalt-PLA D'EN BOET  (DG 18 h)
Argentona - MATARONESA  (DS 17:45 h)
Cabrils - LA LLÀNTIA (DG 18:15 h)

Molinos juga a casa
Aquest cap de setmana només juga a 
casa el Molinos que rep un Arenys de 
Mar que està un punt per sobre seu.
Els altres tres equips van de pesca 
fora de casa ben a prop de Mataró, en 
camps on els esperen rivals compli-
cats. El més necessitat ara mateix és 
el Pla d'en Boet que està en zona de 
descens.

Ja està en marxa

Grup 5è (1a jornada)
Rocafonda- Cerdanyola AELL .............5-1
Juventus - Iluro ..................................... 2-2
Arenys Munt- Calella ............................. 1-2
Tiana - Mataró Atlethic......................... 3-1
Canet- Sant Pol B ..................................6-4
Cabrils C- Juvesport .....................ajornat

Grup 6è (1a jornada)
Premià B - MOLINOS B ..........................4-0

La Mataronesa ja funciona

La Mataronesa va superar el Turó Peira. | CED.

Quarta Catalana

marcar dos gols per posar en clara 
franquícia l'equip arlequinat. Amb 
el treball fet, a última hora l'equip 
local es va refi ar i va propiciar que 
els visitants aconseguissin retallar 
distàncies 3-2 i els locals van acabar 
patint més del necessari.

2  VILASSAR MAR B

1  UD MOLINOS

UD MOLINOS: Llavero, Gorka (Augusto 
Campos 80'), Grau, Héctor (Rubén 
Moreno 30'), Jonatan Beltrán,  Adam 
Nevado, Badre Dahbi, Adrián García, 
Navarro, Óscar Martínez (Xavi Almazán 
63'), Morilla (Manrique 46').

1  PLA D'EN BOET

2  PREMIÀ DE DALT

PLA D'EN BOET: Jairo, Carlos 
Gonzàlez (Javer Rodríguez 46'), Marc 
Fernàndez, Collado (Daoudi 66'), Balles-
teros, València, Àlex Palau, Marc Palau, 
Valle (Ordóñez 79'), Moussa Traoré, 
Cortés (Eric Jiménez 73').

L'equip blanc-i-blau va començar 
molt bé i es va avançar amb gol 
de Badre Dahbi, i va saber man-
tenir l'avantatge fi ns al descans. 
Però a la represa els vilassarencs 
van sortir en tromba i Guillem va 
fer dos gols que van capgirar el 
marcador. A més Navarro va ser 
expulsat després del segon gol i les 
possibilitats de remuntada ja van 
quedar força difuminades.

Quarta derrota consecutiva de 
l'equip de José Angel Valero que li 
complica molt la situació a la taula 
classifi catòria. L'equip visitant es 
va avançar al quart d'hora i fi ns al 
descans va mantenir el resultat. A 
la represa, Àlex Palau va empatar 
de seguida i el Pla d'en Boet va 
buscar el gol, però els premianencs 
van resistir bé i ja al tram fi nal van 
donar l'estocada.

el Esporttot FUTBOL
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Vine a congixer-lo a AR Motors, situat a Matarr, i descobreix
un concessionari Kia reconegut amb la categoria Kia 5 Estrelles,
gr_cies al servei excel6lent que oferim als nostres clients.

www.kia.com

Nou Kia Sportage

Consum (l/100km): 4,6-7,6. Emissions de CO2 (g/km): 119-177. 
Consulteu el manual de garantia Kia. * 

AR MOTORS
LA TEVA KIA A MATARR
Ctra. Barcelona, 49. Local 2. Edifici El Rengle
08300 Matarr. Barcelona
Tel.: 93 276 63 44  www.armotors.es
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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

47,50€/Ud.

OFERTA!

Por sólo

OFERTA!OFERTA!OFERTA!OFERTA!OFERTA!OFERTA!OFERTA!
PINTURA DE CAUCHO
IMPERMEABILIZANTE

CON FIBRAS

   PERFECTO PARA:
• Terrazas con rasilla
• Poliuretano proyectado
• Fibrocemento
• Tejas, láminas asfálticas
• Aluminio, zinc
• Ladrillo, morteros, hormigón
• Puenteo de juntas y fi suras
• Tratamiento de encuentros en chimeneas

Sikafi ll 200 fi bras
20Kg. Colores: gris y rojo
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Mod. Roble Elegance, AC-4 bisel

DISEÑO, CONFORT Y CALIDEZ AL ALCANCE DE TU MANO

8,95€/m2

8,95€/m2

9,50€/m2

8,95€/m2

8,95€/m2

Por sólo

Por sólo

Por sólo

Por sólo

Por sólo

Mod. Roble Mythique, AC-4

Mod. Nogal 5551, AC-4 Mod. Roble Zaragoza, AC-4

Mod. Roble Ardoise, AC-4

Parquet  Laminado  AC4-32  8mm
Medida lama 1285 x 193 x 8 mm

• Garantía 15 años.  
• Stock permanente 
• Accesorios a juego Rodapiés, Pletinas, 
  Mamperlanes (Ángulos de escalera)  

OFERTA EN

PARQUETS
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16 LA SIRENA CN MAT.

17 CN SANT ANDREU

LA SIRENA CN MATARÓ: Debby 
Willemsz i Cristina Terrado porteres, 
Liana Dance (2), Marina Zablith (3), 
Maria Bernabé, Júlia Nieto, Alba 
Bonamusa, Clara Cambray (2), Ciara 
Gibson (2), Marta Bach, Ona Meseguer 
(2), Júlia Soler, Txell Burgos.

PARCIALS: 1-1, 3-5, 4-3, 3-2. // 5-6 als 
penals.

Les andreuenques passen, 
com fa dos anys, a la final

La Sirena es va quedar fora de la 
fi nal de la Copa Catalunya després 
de perdre a la tanda de penals da-
vant el Sant Andreu. Està clar que 
l'equip de Florin Bonca era el gran 
favorit, però ha acusat les baixes 
de Ru Tarragó (als Estats Units) i 
Laura López (lesionada des dels 
Jocs), i també una mica la falta de 
conjunció de les noves jugadores, i 
perdent davant un Sant Andreu que 
va repetir el que havia fet fa dues 
temporades també contra el CNM.

El partit va ser molt igualat però 
quasi sempre amb les andreuenques 

El Quadis, i això ja era més lògic i no tan 
inesperada com l'eliminació de La Sirena, 
també s'ha quedat fora de la final, ja que 
ha caigut davant del potentíssim equip de 
l'Atlètic Barceloneta, el que domina des de 
fa molts anys el waterpolo català i estatal.
L'equip de Beto Fernàndez, farcit de juga-
dors formats a la pedrera mataronina, va 
resistir molt bé al primer quart (1-2). Des-
prés els mariners van prémer l'accelerador 
per arribar al descans amb avantatge ja de 
quatre gols (3-7). A la represa l'equip mata-
roní va tornar a fer un bon parcial d'1-2 per 
tancar el tercer quart amb un marcador de 
4-9. En el darrer quart l'equip mataroní ja 
no va poder frenar el joc del rival que, de-
mostrant el potencial de la seva banqueta, 
va acabar amb un marcador de 6-14.

QUADIS CN MATARÓ   6
CN BARCELONA  5

El dimecres anterior el Quadis havia 
eliminat el CN Barcelona a quarts de final, 
en un partit molt dur en el qual els atacs 
es van encallar a partiR del primer quart 
que havia acabat amb 3-2. Al descans els 
cenebistes havien igualat a 3. Després per 
dues vegades el Quadis es va avançar i 
els barcelonins van empatar i al final Marc 
Corbalan va fer el gol de la tranquil·litat.
QUADIS CN MATARÓ: Mario Lloret i 
Marc Pannon porters, Ramiro Veich (1), Víc-
tor Roqué, Marc Corbalan (1), Samuel Ruiz, 
Raül Loste, Pol Barbena, Gustavo Guimaraes 
(3, 1 de p.), Àlex Codina (1), Thomas Lucas, 
Pau Schnizler, Albert Merino.

El Quadis CN Mataró juga la 
Supercopa a Terrassa

El Quadis també 
cau a semifinals

Cambray en un Sirena-Sant Andreu. | ARXIU

La Sirena cau a semifinals de 
la Copa Catalunya

per davant: 1-1 al fi nal del primer 
quart, 4-6 al descans, 8-9 al fi nal 
del tercer quart i empat a 11 al fi nal 
del partit. A la tanda de penals les 
barcelonines van estar més efecti-
ves i es van imposar per 5-6.

Segueix el waterpolo a www.totmataro.cat

La Supercopa es disputa en 
format de Final-6

El Quadis en la setmana prèvia a 
l'inici de la Divisió d'Honor dispu-
ta la "Supercopa Six" que té lloc a 
Terrassa. S'enfronta a l'equip am-
fi trió, el CN Terrassa, avui diven-
dres a les 19.15 hores, en partit de 
quarts de fi nal. L'altre el dispu-
ten CN Sabadell i CN Barcelona. 
L'Atlètic Barceloneta, campió de 
Lliga i Copa, i el CN Sant Andreu, 
com a fi nalista de la Copa del Rei, 
passen directament a semifi nals.

En cas de superar els quarts de 
fi nal el Quadis, igual que a la Copa 
Catalunya, es trobarà amb l'Atlètic 
Barceloneta a semifi nals el dissabte 
a les 18 hores. La fi nal es juga el 
diumenge a les 12 hores.

6  QUADIS CN MATARÓ

14 ATL. BARCELONETA

QUADIS CNM: Mario Lloret, Ramiro 
Veich, Víctor Roqué, Marc Corbalan, 
Lluc Betran, Raül Loste, Pol Barbena, 
Gustavo Guimaraes, Àlex Codina, 
Thomas Lucas, Pau Schnizler, Albert 
Merino, Marc Pannon.

Cauen contra el millor equip

El Quadis busca un altra semifi nal. | D.F.

el Esporttot WATERPOLO
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Pepo Juàrez, màxim golejador. | D.FERRER

31  JOVENTUT MATARÓ

26 SANT CUGAT

JOVENTUT MATARÓ: Pol Gavañach 
i Pascual Flores porters; Pepo Juarez 
(9), Dani Aguilera (6), Bernat Muñoz (2), 
Oriol Prat (4), Pol Vallhonesta (2), Marc 
López (1), Carlos López, Bernat Bona-
musa (2), Oriol Vaqué, Jan Bonamusa, 
Marc Pey (5), Àlex Bosch, Berenguer 
Chiva, Manu Núñez. 

PARCIALS CADA 5': 3-3, 4-7, 6-9, 8-11, 
11-12, 14-15 descans; 17-17, 21-18, 23-21, 
27-23, 29-25, 31-26.  

26 VILAMAJOR

32 JOVENTUT MATARÓ

JH MATARÓ: Marta Espejo i Laia Argelich 
porteres; Ona Muñoz (5), Isabel Latorre 
(3), Tinna Falconi (2), Clara Poo (8), Glenda 
Alís (2), Marina Seda, Irene Hernàndez (1), 
Laia Nonell (2), Sandra Fargas (6) i Saray 
Romero (3). 

1A ESTATAL
MASCULINA

El Joventut va decidir en 
una gran segona part 

El Joventut Mataró no va fallar 
en el primer partit a casa i va 
obtenir la primera victòria del 
campionat. 

El Joventut va sortir una mica 
nerviós i imprecís en atac, i tam-
bé força tou en defensa, i els 
visitants, que jugaven més tran-
quils amb la victòria de la prime-
ra jornada, van marxar de tres 
gols (4-7 als 10'). A poc a poc va 
anar millorant l'equip local en 
atac i ajustant una mica més la 
defensa i al descans es va arribar 
amb diferència d'un gol (14-15). 

A la represa la defensa i por-
teria van començar a funcionar 
i això va permetre treure el con-
traatac i de seguida, abans dels 
cinc minuts, ja es va capgirar el 
marcador. 

Després l'efi càcia en atac, so-
bretot de Pepo Juàrez i Dani 
Aguilera, es va mantenir i l'equip 
local ja no va abandonar el do-
mini en el marcador. 

Es va superar un moment com-
plicat amb una doble exclusió i 

El Joventut Mataro femení va ob-
tenir una victòria important, que 
li permet mantenir-se com a líder 
de la classifi cació. Ho va fer amb 
un molt bon joc a la pista d'un dels 
rivals directes per estar a la part 
alta de la classifi cació de la Lliga 
Catalana i en un matx de certa ri-
valitat, ja que a les fi les vallesanes 
hi ha algunes jugadores amb passat 
a l'equip groc-i-negre.

Va ser un partit molt intens on 
l'equip es va refer d'un mal inici per 
anar imposant la seva qualitat, i va 
arribar al fi nal del partit amb una 
certa tranquil·litat.

Dominen els favorits
2a jornada (2 octubre)
JH MATARÓ - Sant Cugat ..................31-26
Bordils B - Sarria ...............................22-30
OAR Gràcia- Sesrovires ....................21-23
Sant Quirze - Esplugues ..................26-22
S.Joan Despí - Salle Bonanova ......32-23
S.Esteve P. - Palautordera  ..............29-23
Granollers B - Montcada .................29-28
S.Martí Adrianenc - La Roca ........... 37-32

Classificació 

Sarrià, Granollers B, Sant Quirze 4; S. 
Martí Adrianenc, JOVENTUT MATARÓ, 
Montcada, Sesrovires, Sant Cugat, Pa-
lautordera,  Esplugues, Sant Joan Des-
pí, S.Esteve Palau, Bordils B 2; La Roca, 
Salle Bonanova, OAR Gràcia 0.

3a jornada (8 octubre)
SALLE BONANOVA - JH MATARÓ 
4a jornada (12 octubre)
JH MATARÓ - UE SARRIÀ 
Es juga a les 12 del migdia i abans es 
fa la presentació de tots els equips.

El Joventut és líder
2a jornada (1 octubre)
Vilamajor - JH MATARÓ ...................26-32
Lleida Pardinyes - Sant Quirze  .... 30-29
OAR Gràcia B - Vilanova Camí  ...... 27-37
Canovelles - Coope Sant Boi ..........28-25
Gavà - Cardedeu .................................21-23
Montcada - Ascó ................................22-35
S.Joan Despí B- Granollers At. ........21-26

Classificació
JH MATARÓ, Ascó, Cardedeu, Lleida 
Pardinyes, Granollers At. i Vilanova 
Camí 4; Canovelles, Sant Quirze 2, Vi-
lamajor, Gavà, Coope Sant Boi, Montca-
da, Sant Joan Despí B i OAR Gràcia B 0.

3a jornada (8 octubre)
JOVENTUT MATARÓ - LLEIDA 
PARDINYES
Partit entre dos equips imbatuts.

ALTRES RESULTATS
2a Cat.: JHM B- Aula 28-28; Juv.Fe-
mení (1a Cat): Martorell - JHM 10-28.
3a Cat.: Llavaneres - Parets B 30-22; 4a 
Cat.: Martorell B - Llavaneres At. 30-26.

Victòria en una pista complicada

Primera, i treballada, victòria

es va poder arribar al fi nal amb 
un avantatge força còmode per 
tenir un fi nal tranquil.

Lliga Cat.Fem.

www.eltotesport.com |  P. 8HANDBOL
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 Ramos signant autògrafs després de classifi car-se per a la fi nal. | ATP WORLD TOUR

El Futsal Mataró, molt fort. | FUTSAL

Dos triomfs de Xavier Peral. | ARXIU

El primer equip del Futsal Aliança 
Mataró va superar l'equip que era 
líder per golaverage després de la 
primera jornada, i s'ha fet amb el 
primer lloc de la classifi cació.

El partit va tenir, especialment 
a la primera part, un únic domina-
dor, i és que al descans l’Aliança ja 
guanyava per 4-0. Carlos Villarin va 
inaugurar el marcador als 3', supe-
rant la sortida del porter amb un 
toc de molta qualitat. Uns minuts 
més tard, en una jugada d’estra-
tègia, Sevi va fer el 2-0. Després 
d'una triangulació Pol Novo va fer 
el 3-0, i just abans del descans, Èric 

Izquierdo va col·locar el 4-0.
A la represa, després d’uns mi-

nuts d’incertesa, els visitants, en 
un àgil contracop, situaven el 4-1 en 
el marcador quan restaven encara 
dotze minuts pel fi nal. Els mataro-
nins, però, van mantenir la calma 
i van tornar a trobar els espais a 
una defensa cada cop més ober-
ta i Àlex va sentenciar amb el 5-1, 
resultat amb què els visitants van 
optar pel porter–jugador. Les oca-
sions es van anar repetint per als 
locals, fi ns que Oriol López va po-
sar el 6-1 en el marcador. El segon 
gol del Vacarisses ja quasi va ser 
una anècdota.

El Futsal Aliança és lider de 3a

6  ALIANÇA MATARÓ

2  VACARISSES

FUTSAL ALIANÇA: Amar Ceesay, 
Paquito Parés, Cristian Villarín, Carlos 
Villarín (1), Marc Caballeria, Cristian 
Sevilla (1), Oriol López (1), Pol Novo (1), 
Eric Izquierdo (1), Marcel Catà, Alejan-
dro Medina (1), Miki Rodríguez.

El Quadis CN Mataró guanya 
en el retorn a la categoria 
després del descens

L'equip de tennis taula masculí del 
Quadis CN Mataró va guanyar el 
primer partit de la temporada del 
retorn a la Divisió d'Honor esta-
tal, després d'uns anys jugant a 
la Superdivisió Estatal.

L'equip mataroní es va imposar al 
Ripollet per 4-2, amb dues victòri-
es de Xavier Peral i de Yordi Jason 
Ramos. Va completar l'equip Sergi 
Grau, que va perdre els seus dos 
partits. Demà dissabte l'equip del 
Quadis es desplaça a Saragossa 
per enfrontar-se a l'Helios.

Va ser 11è en la seva categoria

A l'Ironman de Barcelona  (Calella) 
va competir en David Vilanna (CN 
Mataró), un clàssic en aquestes 
proves, amb un gran resultat. Va ser 
el 160è absolut i 11è en el seu grup 
d'edat (45-49 anys) quedant-se 
a poc de classifi car-se pel mític 
ironman de Hawaii. Amb parcials 
d'1.06 nedant, 4.45 en bici i 3.40 en 
marató, juntament amb les transi-
cions, va sumar 9.40,28 fi nals, que 
suposa una gran marca demostrant 
que després de més de 10 anys fent 
ironmans la veterania és un grau.

Bon inici a la 
Divisió d'Honor

Albert Ramos perd la final del 
torneig ATP de Chengdu a la Xina

El rus Khachanov el va 
guanyar remuntant el set 
inicial del mataroní

El tennista mataroní Albert Ramos-
Viñolas no va poder aconseguir el 
títol del torneig ATP-250 de Chegdu 
a la Xina. Després d'un gran tor-
neig, va caure derrotat a la fi nal 
davant del rus Khachanov, que 

possiblement va arribar una mica 
més fresc a la fi nal.

El mataroní va guanyar el primer 
set al "tie-break", i el segon es va  
tornar a decidir per la mort sobta-
da i en aquesta ocasió la guanyà el 
rus, que després es va imposar més 
còmodament al tercer set per 6-3.

Gran ironman de 
David Vilanna

el Esporttot POLIESPORTIU
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Derrotes fora de casa dels dos 
sèniors del Club Volei Mataró

Els nois van perdre a Gavà i 
les noies a Barberà

El masculí del Volei Mataró va obte-
nir el primer punt de la temporada a 
1a Catalana en perdre a Gavà, però 
per 3 sets a 2, en un partit amb 
quatre juvenils reforçant l’equip 
que ha patit lesions i baixes.

L'equip entrenat per la Míriam 
Esqué, va començar molt bé el par-
tit guanyant el primer set, però el 
Gavà va reaccionar i es va impo-
sar en el segon i tercer gràcies a 
la contundència de dos dels seus 
atacants. Els mataronins van reac-
cionar i en un quart set molt igualat 
va establir l’empat a dos i sumar 
el primer punt de la temporada a 
més de forçar el desempat. Però 
en el cinquè set els errors no for-
çats en els punts importants van 
ser determinants i el Gavà va saber 
jugar millor el fi nal. 

Primera derrota del femení
El femení va patir la primera der-
rota a 2a Catalana a Barberà. Fins 
a sis baixes per diferents motius 
van pesar molt en el rendiment 
de l'equip que, després d’un inici 
desastrós, va reaccionar i va poder 
salvar un punt. Les noies de David 
Casas van llançar els dos primers 
sets de forma clara, impotents da-
vant d’un rival molt ordenat i que 
constantment superava el bloqueig 
visitant. Van millorar en el tercer 
set i aprofi tant la pèrdua de la con-
centració del Barberà van empa-
tar a dos un partit que semblava 
perdut. Però en el decisiu set, va 
haver-hi massa errors del Mataró 
per evitar una derrota merescuda. 

Doble jornada a l'Euskadi
Els nois dissabte reben el Manresa a les 16 
h, i a les 18 hores les noies juguen contra 
el Sandor.

L'equip de Míriam Esqué va perdre, però sumen un punt. | D.F. Les noies debuten a casa. | ILURO HC

Jordi Garriga, a la dreta. | CEDIDA

Després de la celebració del 7è 
Torneig Ciutat de Mataró el passat 
cap de setmana, ara ja arriba l'hora 
de les competicions federades per 
a l'Iluro Hockey Club.

L'equip masculí, que jugarà a la 
1a Divisió Catalana, es desplaça el 
dissabte a les 16 hores al camp del 
Castelldefels, mentre que l'equip 
femení, que juga a 2a Divisió 
Femenina, rep l'equip del Línia 22 
el diumenge a les 11.30 hores al 
Municipal d'Hockey de Mataró.

Les noies amb ambició
El jove equip femení arrenca una 
nova i il·lusionant temporada, des-
prés de la brillant 2015-16 en què 
van fregar el complicat ascens de  
categoria. De moment, les de l'Iluro 
van guanyar el Torneig Ciutat de 
Mataró després de guanyar la fi nal 
3 a 0 al Catalònia.

Comencen les 
lligues de hockey

Jordi Garriga (Club Billar Mataró) tercer classificat
en el campionat català de billar a tres bandes

Va guanyar en quarts de final 
a tot un campió del món com 
Dani Sànchez

El passat cap de setmana es va 
disputar a les instal·lacions del C.B. 
Sant Adrià, la fi nal del Campionat 
de Catalunya a tres bandes de la 
divisió d'honor, amb la participació 
dels 16 millors jugadors catalans. 
El campió de la temporada passa-
da Jordi Garriga Comas, del Club 

Billar Mataró, va assolir la tercera 
posició en la fi nal.

En quarts de fi nal va derrotar 
a tot un campió del món, el juga-
dor Dani Sánchez Gálvez per 40 
a 33 en 22 entrades. En el partit 
de semifi nals va perdre davant el 
jugador local Antonio Montes per 
21 a 40 en 22 entrades. El títol de 
campió va ser per al jugador del 
C.B. Montmeló, Sergio Jiménez.
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el Esporttot FUTBOL

Valentín Fernàndez, fent un discurs (esquerra) i a l'inici d'un partit al costat del capità de la Llàntia. | FOTOS: CEDIDA I JOSEP RIBAS

L'equip del Molinos femení abans del partit del cap de setmana. | CEDIDA

El passat diumenge es va iniciar la 
competició de lliga de futbol feme-
ní i en el grup 3r de 2a Catalana 
hi tenim dos equips mataronins, la 
UD Molinos i el CE Mataró, que van 
començar amb sort ben diversa.

La UD Molinos va guanyar per 
0-4 al camp del FC Gladiador, re-
sultat ben just pel que es va veure 
al camp. Les golejadores van ser 
Marta Mateos, Silvia Salvador, Eva 
Guerrero i Nerea Bolorino.

Les jugadores que van disputar 
el partit van ser: Paula Delgado, 
Sandra Sanz, Eva Guerrero, Silvia 
Montero, Nerea Bolorino, Marta 

Bon inici del Molinos femení a 2a

Ens deixa Valentín Fernàndez una persona molt 
estimada, especialment al món del futbol

Mateos, Noelia Montoya, Laura 
Àlvarez, Sara Montero, Lidia 
Rodriguez, Clàudia Chica, Silvia 
Salvador i Noèlia Gómez.

Per la seva part l'equip del CE 
Mataró que començava molt il-
lusionat després d'haver guanyat 
el seu primer partit en la pretem-
porada, va caure de forma molt 
contundent davant el Vilassar de 
Mar per 0-10. Esperem que aquest 
resultat no faci decaure la il·lusió 
amb què s'ha iniciat el nou projecte.

A la segona jornada el Molinos 
rep l'Unifi cación Santa Perpètua i 
el CE Mataró es desplaça a Mollet.

Era expresident de La Llàntia 
i actual president honorífic

El diumenge al Camp Municipal de 
la Llàntia s'havia de jugar un partit 
de 3a Catalana entre l'AD La Llàntia 
i l'Argentona, però no es va poder 
celebrar, ja que aquesta instal·lació 
estava tancada en senyal de dol 
per la mort d'una persona que, 
de ben segur, hauria gaudit amb 
aquell partit.

El dimecres anterior, dia 28 de 
setembre, havia mort Valentín 
Fernàndez als 62 anys. A molts 
dels lectors aquest nom no els dirà 
res, però sobretot per als que viuen 
al barri de La Llàntia, i també per 
a tota la gent del futbol de Mataró 
i del Maresme era tota una insti-
tució. Ell ha fet molt pel barri de 
La Llàntia i això vol dir que ha fet 
molt per la nostra ciutat. 

Ell ha estat vinculat sobretot a 
l'Asociación Deportiva La Llàntia, 
club del qual ha estat president en 
diverses etapes, en els darrers 30 
anys, i al qual ha fet créixer, fi ns a  
arribar a veure'l jugar la temporada 
passada a 2a Catalana. Sota la seva 
presidència es va inaugurar l'any 
2010 la gespa artifi cial del Camp 
Municipal de La Llàntia, un moment 
que el va fer especialment feliç.

Les mostres de condol que s'han 
rebut han estat incomptables. Era 
una persona molt estimada i dei-
xa un record inesborrable en tots 
aquells que gaudien de la seva amis-
tat, que el recordaran amb l'alegria 
d'haver pogut compartir bons mo-
ments amb ell. Descansi en pau.

Dojo
Cervantes

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

dojocervantes@fcarcasona.es
www.dojokaratecervantes.es

félix  7º DAN

ESCOLA DE KARATE
Oferim una nova activitat
KRAV MAGA!
Sistema de defensa 
personal que no 
necessita
experiència prèvia.
Característic per la 
seva gran eficàcia en 
situacions extremes
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RANGE ROVER EVOQUE SE
150 CV. Automàtic. 5 portes.

Gamma Range Rover Evoque 5 portes: consum combinat des de 4,3 fins a 7,8l/100km; emissions de CO2 (g/km) 
des de 113 fins a 181. *PVP del Range Rover Evoque 5 portes des de 43.900€ (IVA, transport, descompte promocional i impost de matricu-
lació, IEDMT inclosos). IEDMT calculat al tipus general. No obstant això, el tipus aplicable al IEDMT pot variar en funció de la comunitat autònoma 
de residència. Preu promocional per a unitats finançades amb FCA Capital España EFC, SAU segons condicions contractuals, amb un import mínim 
a finançar de 19.000€, termini de 37 mesos i permanència mínima de 24 mesos. Oferta vàlida per a unitats en estoc (16). El vehicle mostrat pot no 
coincidir amb l'ofert.

PVP: 50.689 €
DTE: 6.789 €
OFERTA: 43.900 € Només 16 unitats*
Amb 3 anys de manteniment inclosos.

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

EVOQUE_SE_TOTMATARO150x228.indd   1 11/5/16   13:32



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

Un monstruo viene a verme  12:00  12:15  12:30  15:40  15:45  

 16:30  17:00  17:55  18:00  19:20  20:15  20:20  21:40  22:35  22:40

 00:00  00:55  01:00             [dv.-dg. + dc.] 19:00             [dm.] 17:25 

 [dv.-dg. + dl.-dc.] 18:30  19:45  20:00  20:40  21:00  22:10  23:20        

La fiesta de las salchichas  12:15  16:00  18:15  20:20 22:25

Mechanic 2: Resurrection  12:15  18:10  22:30  00:40     

  [dv.-dg.] 16:00             [dv.-ds. + dm.] 20:20:00

Cigüeñas 12:10  16:00  18:00     [dv.-ds. + dm.] 20:20    [En cat.] 12:30 

El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares 

 12:00  16:20  19:00  21:50  00:30     

Captain Fantastic [dl.-dj.] 19:10 

El hombre de las mil caras 22:30       [dl.-dj.] 20:40

Florence Foster Jenkins [dl.-dm.+dj.] 16:00  19:00

Los siete magníficos 16:30  17:55  21:30  00:15

Bridget Jones Baby 16:00  19:15  21:50  00:30

Los hombres libres de Jones [dl.-dm.+dj.] 16:20 

Robinson, una aventura 12:10 

Juego de armas [dl.-dj.] 21:45  00:15

No respires 23:00  01:00

Siete vidas, este gato es un peligro 12:20  16:00   

Cuerpo de élite [dl. + dj.] 20:30  22:30

Mascotas 16:00

Peter y el dragrón // Kubo y las dos cuerdas... 12:15

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

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

El profesor del violín 21:00 (8 oct.)      19:00 (9 i 12 oct.) 

El pincel mágico 17:00 (9 i 12 oct.)

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

Elle  18:00  (8, 9 i 10 oct.)         20:00 (12 oct.) (v.o.s.e.)

Tarde para la ira  20:00  (8, 9 i 10 oct.) 

Hello, my name is Doris  18:00  (11 i 12 oct.)  20:00 (13 oct.) (vose)

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes                                                          

Un monstruo viene a verme  16:00  18:10  19:10  20:15  21:15  22:20  

La fiesta de las salchichas  16:00  18:00  20:00  22:00  

Mechanic 2: Resurrection  16:00  18:00  20:30  22:30           

 [dv., dl.-dj.] 20:20  22:20

Cigüeñas 16:30  18:30  20:00        [dv., dl.-dj.] 18:00 

El hogar de Miss Peregrine para... 16:30  19:30  22:00 

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

Florence Foster Jenkins 22:40         [dv, dl.-dj.] 22:20 

El hombre de las mil... 16:00  18:15  20:10     [dv, dl.-dj.] 18:00  20:00 

Los siete magníficos 16:3 0  22:00

Bridget Jones Baby 18:00  20:20         [dv, dl.-dj.] 20:10 

El Principito 16:00  

REFORMA CUINA
COMPLETA
REFORMA
DE BANY

PREUS IVA NO INCLÒS

Via Europa 125, Mataró ·  T 937 588 400
centrasa@cocinas.com

info@vadeducha.com

3.995€

2.995€

des de

des de

SERVEI EXPRESS
CANVIEM LA SEVA BANYERA

PER PLAT DE DUTXA

OFERTES

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

 'El hombre de las mil caras'  d'Al-
berto Rodríguez s’endinsa en les 
clavegueres de l’Estat mitjançant 
l’afl orament de la corrupció, el 
desgavell i els excessos enmig de 
la guerra bruta del govern en mans 
del Partit dels Socialistes contra 
el salvatge terrorisme d’ETA als 
anys 90.

El cineasta andalús prescindeix 
ara de l’ingredient de la fi cció del 
seu anterior treball per bastir un 
sòlid i atractiu fi lm d’intriga i sus-
pens en clau política i històrica a 

Reveniment de les clavegueres de l'estat
'El hombre de las mil caras' d'Alberto Rodríguez

partir dels fets reals que van en-
voltar l’esquiu, enigmàtic, mag-
nètic i maquiavèl·lic personatge 
de Francisco Paesa.

Un thriller ben engreixat que 
funciona com una maquinària 
perfecta a imatge i semblança dels 
poderosos thrillers polítics nord-
americans rodats sota la fórmula 
del verisme que acompanya els 
fi lms de reconstrucció històrica. 

El fi lm de Rodríguez és una com-
binació mil·limètrica i trepidant de 
diversos escenaris, personatges, 
dates i imatges d’arxiu que van 
commocionar a un país sencer.  

Un moment del film. 

Pregunta de la setmana
Amb quin film va debutar i 
triomfar J.A. Bayona?

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

Resposta del núm. 1721
‘Hulk i Thor’

Guanyadors:
Agustí Fernández Sargatal.

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. 1740 del 7 al 13 d'octubre de 2016

*4 m d'instal·lació màxima

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

· Per 150€ més instal·li: o

MARCA A ESCOLLIR:

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

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

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

MARCA A ESCOLLIR:

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

MARCA A ESCOLLIR:

Instal·lació inclosa*
670€

3.000 Frig.
Instal·lació inclosa

25KW

1.365€

Inclou el tram de sortida de fums 
subministrats amb la caldera
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Cinemes Les estrenes núm. 1740 del 7 al 13 d'octubre de 2016

UN MONSTRUO VIENE A...

Després de la separació dels pares, Con-
nor, s'haurà d'ocupar de la casa perquè 
la mare té càncer. Intentarà superar les 
pors amb l'ajuda d'un monstre, però les 
seves fantasies s'hauran d'enfrontar 
també amb la seva freda àvia.
Direcció: Juan Antonio Bayona
Intèrprets: Sigourney Weaver, Felicity 
Jones, Lewis MacDougall, Liam Neeson
108min

SAUSAGE PARTY

Tots els aliments viuen feliços en els 
prestatges d'un supermercat. Però quan 
els arriba el moment de ser elegits, 
descobreixen que en realitat se'ls volen 
menjar! Per això decideixen que han 
d'avisar als seus companys aliments so-
bre el sentit de la seva existència.
Direcció: Conrad Vernon, Greg Tiernan 
Animació
89min

MECHANIC: RESURRECTION

Arthur Bishop va pensar que havia 
deixat enrere el seu passat criminal, 
però es troba de nou amb ell en el 
moment en què la dona de la seva vida 
és segrestada per un dels seus pitjors 
enemics. 
Direcció: Dennis Gansel
Intèrprets: Jason Statham, Jessica 
Alba, Tommy Lee Jones, Michelle Yeoh
99min

HISTORIA DE UNA PASIÓN

El film aprofundeix en l'univers de la 
poetessa Emily Dickinsson des de la seva 
casa familiar d'Amherst, on va viure 
reclosa aliena a la moda. La seva única 
comunicació amb el món exterior es va 
donar a través de la seva família.
Direcció: Terence Davies
Intèrprets: Cynthia Nixon, Jennifer Ehle, 
Duncan Duff, Keith Carradine
125min

VIAJE A ITALIA

La pel·lícula narra la història de dos ho-
mes i sis àpats que realitzen en dos llocs 
diferents en un viatge per carretera per 
Itàlia que recorre territoris tan espec-
taculars com Ligúria, Toscana, Roma, 
Amalfi i acabant a Capri.
Direcció: Michael Winterbottom
Intèrprets: Steve Coogan, Rob Brydon, 
Claire Keelan, Rosie Fellner
108min

SNOWDEN

El film narra els esdeveniments que van 
acompanyar la publicació per part del 
diari The Guardian dels documents clas-
sificats que va aportar Edward Snowden 
sobre el programa de vigilància mundial 
secret dels Estats Units el 2013.
Direcció: Oliver Stone
Intèrprets: Joseph Gordon-Levitt, Shai-
lene Woodley, Melissa Leo
105min

on?quan?
¿saps on hi caben el concert del cap de setmana, el monòleg de demà, el 
proper acte cultural, la presentació del llibre que vols, la propera obra de 
teatre, l’exposició que vols veure i el següent espectacle de dansa?

fàcil! a www.totmataro.cat/agenda
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El neocòrtex sembla que es va 
desplegar ràpidament. Està re-
lativament desvinculat dels dos 
cervells anteriors i és incapaç de 
controlar-los totalment. Com que 
el seu origen és de 3,5 milions 
d'anys, és a dir molt més recent 
que els altres, això explicaria els 
desajustaments o alteracions con-
ductuals dels humans. De forma 
especial la dificultat de la raó per 
gestionar les emocions. El neo-
còrtex és el nivell de l'autocons-
ciència i del raonament. Es troba 
en el cervell dels mamífers més 
evolucionats i, especialment, de 

Apunts
psicològics

l'ésser humà. És el responsable 
de les habilitats intel·lectuals de 
caràcter més abstracte, el llen-
guatge, la consciència, la capa-
citat d'aprenentatge i la cultura. 
Converteix l'experiència en idees 
abstractes i pot anticipar com-
portaments, de manera que viu 
en passat + present + futur. El 
neocòrtex promou la preservació 
i la procreació de les idees. És la 
característica de l'ésser humà.

I no oblidem que la vida passa 
pel cervell, però el cervell no és la 
vida; com la ràdio sintonitza amb 

les diferents emissores, però la rà-
dio no és l'emissora. Gràcies a la 
ràdio podem connectar. Gràcies 
al cervell podem viure. Però ni la 
ràdio és l'emissora ni el cervell 
la vida. Com un piano no és una 
peça de Mozart.

Hem d'entrar a altres àmbits 
de la consciència per poder com-
prendre'ns. Els diferents nivells de 
consciència que l'ésser humà viu. 
Tot cervell té capacitat limitada.

JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Els tres cervells (3/3)

núm. 1740 del 7 al 13 d'octubre de 2016

 EL TOT NOU 1740.indd   15 5/10/16   16:28



Turistes a les portes de l'Hotel Atenea, al Port

La sensació que durant aquest estiu hi ha hagut més 
turistes a la ciutat és generalitzada. I les xifres ho 
confi rmen. Mataró ha tancat la temporada turística 
amb un augment del 4,6 per cent de visitants res-
pecte de la temporada passada. Una xifra que, en 
nombre absolut se situa en més de 38.000 turistes a 
la ciutat, un 69,4 per cent dels quals són estrangers. 
Unes dades que ha fet públiques aquesta setmana la 
Regidora de Promoció Econòmica i Innovació, Dolors 
Guillén, i que ella mateixa creu que "consoliden" la 
ciutat de Mataró com a una "destinació turística".

Les xifres "són positives i van en creixement", as-
segurava Guillén, també les de les pernoctacions a la 
ciutat, tant en els hotels com en el càmping i que en 
aquesta temporada han superat les 123.000, el que 
representa un 6,5 per cent més que l'any 2015. "La 
gent ja pensa en Mataró no només per la proximitat 
amb Barcelona i per venir-hi a dormir, sinó perquè 
pensa en la ciutat com una destinació", assegurava 
la regidora, que afegia: "de Mataró els turistes en 
valoren la tranquil·litat, la proximitat amb Barcelona i 
la platja, a l'hora de fer les seves reserves als hotels".

A 
quest estiu la ciutat de Mataró 
ha estat més visitada que mai. De 
fet, el nombre de turistes a la ciu-
tat ha augmentat i la reivindicació 

per consolidar la ciutat com a "punt d'atracció 
i destinació turística", creix.

 
Aquesta setmana s'ha fet balanç, amb les xifres 
a la mà, d'aquesta temporada turística i s'han 
determinat les procedències, les motivacions i 
els principals objectius d'aquelles persones que 
visiten Mataró. 

Al reportatge d'aquesta setmana analitzem les 
xifres que ha posat sobre la taula la regidoria de 
Promoció Econòmica i coneixem quina és la nova 
aposta i col·laboració amb els hotels de la ciutat. 

Més turistes
aquest estiu REPORTATGE

Text: Marta Gómez

Fotos: Daniel Ferrer

La xifra de visitants durant l'estiu augmenta a la 
ciutat un 5 per cent i se situa amb 38.000 turistes

Tot 7,8,9 Reportatge 1740 Turisme.indd   2 5/10/16   9:53



Busques plaça de pàrquing a bon preu? 
La tens molt a prop 

Venda de places als pàrquings  
Saba Can Xammar i La Riera

Places limitades. Reserva ja la teva!

Saba La Riera
La Riera, 69-77

Propietat: 19.900 €

Saba Can Xammar
Camí Ral, 254-260

  Concessió: 12.000 € 
Propietat: 13.500 €

Informa-te’n als pàrquings
     902 28 30 80

www.saba.es



38.000
Turistes a Mataró

123.000

Pernoctacions

Excel·lent per les platges

Tant la platja del Varador com la del Callao aquest 
estiu han renovat la certifi cació de la marca "Q" 
de Qualitat Turística. De fet, no només l'han reno-
vat sinó que han obtingut bona puntuació i totes 
dues s'han situat a 9,27 punts sobre 10. Aquest 
distintiu, que atorga l'Instituto para la Calidad 
Turística Española (ICTE) i que Mataró ja té des del 

2010, valora diferents aspectes de la platja com la 
gestió de la qualitat, la de les platges, els serveis 
higiènics, els accessos, els serveis d'informació, 
de seguretat, salvament i primers auxilis, els de 
neteja i eliminació de residus o els comercials, d'oci 
i esportius. Aquest any, la instal·lació dels desfi bril-
ladors, el servei de wifi  gratuït i les mesures per 
fer les platges més accessibles han estat aspectes 
que han donat l'excel·lència a aquestes platges.

Promoció de ciutat efectiva

Aquesta atracció al turisme i augment de xifres, des 
de l'Ajuntament es relaciona amb les accions de pro-
moció de ciutat que s'han tirat endavant en l'últim 
any. De fet, es materialitza amb les procedències dels 
visitants. Amb un 46,83 per cent els turistes han 
estat francesos, amb un 11,46 de Benelux (Bèlgica, 
Països Baixos i Luxemburg), amb un 10,83 d'Alema-
nya, seguits del Regne Unit, Itàlia, els Països Nòrdics 
o Suïssa. En una xifra encara simbòlica, el turisme 
asiàtic aquesta temporada a Mataró es multiplica 
per dos i passa de l'1,10 per cent al 2,24 per cent. 

La promoció directa al mercat francès amb la 
participació al Salon Mondial du Tourisme de París, 
a través de Turespaña i els anuncis en premsa fran-
cesa especialitzada, guies turístiques i contactes 
amb agències de viatge franceses, sembla que han 
tingut el seu fruit. Altres accions de promoció com 
la de participar a l'ITB de Berlín o la MITT de Moscou 
a través de la Diputació de Barcelona, també. Fets 

que Guillén valora molt positivament: "estem arri-
bant a molts països i les xifres ens confi rmen que 
les accions de promoció que hem fet per a la ciutat 
de Mataró, han funcionat".

Pel que fa als visitants procedents de la resta de 
l'estat espanyol, i que consta que han utilitzat el 
servei d'informació turística, són de la Comunitat 
de Madrid, el País Basc i la Comunitat Valenciana. 
Procedències que tampoc sorprenen el consistori i 
que vinculen amb les accions de promoció de ciutat 
a la Fira de Turisme de Madrid (FITUR), el Sevatur de 
Sant Sebastià i l'Expovacaciones de Bilbao. "Estar 
presents als llocs ens afavoreix i potenciar la co-
municació és la punta de llança que encara hem 
d'afi lar", assegurava satisfeta Guillén als mitjans 
de comunicació.

L'Ofi cina de Turisme de la ciutat ha rebut un 
total de 9.637 visites des de l'1 de maig fi ns al 
15 de setembre amb una demanda del 61,96 per 
cent en turisme cultural, seguit del Shopping, 

Motivacions del turista

Turisme cultural 61,96%

Shopping 13,78%

Turisme actiu 3,86%

Turisme d'esport 3,67%

Sol i platja 2,84%

Reportatge
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 Anna Aluart 

ciutat el seu usuari". Durant aquest període d'estiu 
els dos hotels asseguren haver estat al 95 per cent 
de la seva plena ocupació, xifra que també valoren 
molt positivament. 

Per començar a treballar aquesta col·laboració i 
"fer-ho bé", la regidora també es mostra predispo-
sada a explorar nous indicadors per conèixer "més 
i millor", ha assegurat, el turisme a la ciutat. "Tenim 
la necessitat de tenir més indicadors per aconseguir 
totes aquelles dades d'anàlisi que encara ens man-
quen", explicava Guillén que afegia: "hem de seguir 
endreçant tota la informació turística que tenim". 
I en aquesta línia, reclamada també pels hotels, la 
regidora va anunciar una nova vinculació amb el 
Consorci de Promoció Turística del Maresme per 
reivindicar la capitalitat de la ciutat de Mataró a la 
comarca del Maresme.

Les xifres ens 
confirmen que les 
accions de promoció 
que hem fet per la 
ciutat de Mataró,
 han funcionat”

el turisme actiu, l'esportiu o el de sol i platja.

Treball conjunt

La regidora ha volgut plasmar també la bona sintonia 
que hi ha des del consistori amb els hotels i càmping 
de la ciutat. De fet, durant la presentació de les xifres, 
hi ha assistit la Marta Marimón de l'Hotel Atenea i la 
Sabrina Freixades del New Hotel Colon. "Volem tre-
ballar plegats perquè tothom trobi el que necessita", 
assegurava Guillén. És per això que des de la regi-
doria s'han impulsat també uns grups de treball per 
aconseguir que la ciutat sigui un destí turístic durant 
tot l’any, no només a l’estiu. "Trimestralment farem 
unes taules de treball on treballarem perquè la gent 
vingui tot l'any. Els hotels ens poden donar informa-
ció dels turistes i nosaltres del que pot trobar a la 

El servei de wifi ha estat disponible del 25 de 
juliol al 15 de setembre i 1.850 usuaris l'han 
utilitzat, registrant-se prèviament a través 
de Facebook. El 47 per cent dels usuaris 
han estat joves d'entre 21 i 35 anys i amb 
un 53 per cent han tornat a connectar-se.

Wifi Platges

núm. 1740 del 7 al 13 d'octubre de 2016
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Les activitats i demostracions complementen la mostra Arxiu 

Un dissabte per conèixer 65 entitats 
Mataró recupera l'edició de la Mostra suspesa el passat mes de juny i inclou diferents 
activitats com una enlairada de globus pels refugiats 

Societat: Redacció

  Després de suspendre's pre-
ventivament per mal temps el 
passat 18 de juny –tot i que fi nal-
ment pràcticament no va ploure– 
aquest dissabte se celebra la VI 
Mostra d’Entitats de la ciutat. En 
aquesta ocasió el centre d’interès 
és “L’associacionisme: compromís 
i servei a la ciutat”. 

Hi participen 65 entitats de dife-
rents àmbits com són la solidaritat, 
l’esport, el veïnatge, la cultura, el 
lleure, la immigració, el sector so-
ciosanitari i el medi ambient. Les 
parades de les entitats estaran, 
de 12 h a 21 h, a la plaça de Santa 
Anna i La Riera. 

Difondre la feina de les entitats
La mostra té per objectiu difondre 
la tasca que realitzen les associ-
acions a tota la ciutadania així 
com mostrar les possibilitats de 
col·laboració i creació d’un espai 
de trobada i intercanvi sobre els 
temes que treballen les entitats.
Durant tota la jornada, els ciu-
tadans podran participar en les 

activitats, tallers, jocs i actuaci-
ons que s’han programat per part 
de totes les entitats participants. 

Globus pels refugiats
Una de les novetats d’enguany 
serà una enlairada de globus en 
solidaritat amb els refugiats, una 
proposta del Consell Municipal 
de Solidaritat, Cooperació i 
Convivència. Aquesta activitat 
és oberta a tothom i consisteix a 
deixar un missatge escrit en unes 
cartolines que es podran trobar a 
l’estand institucional de l’Ajunta-
ment. Aquests missatges es pen-
jaran als globus que s’enlairaran a 

les 18,30 h després de la lectura del 
manifest del Consell de Solidaritat, 
Cooperació i Convivència.

Des del 2004
La Mostra d’Entitats de Mataró 
va néixer l’any 2004 responent a 
les necessitats de les entitats de 
difondre la seva tasca de volun-
tariat, oferir un servei a les per-
sones i fomentar la interrelació 
entre les associacions. El format 
de la mostra s’ha adaptat als canvis 
socioeconòmics de la ciutat i actu-
alment és una jornada bianual on 
les entitats participen per exposar 
la seva tasca i activitats.

CiutatCiutat núm. 1740  del 7 al 13 d'octubre de 2016
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NOMÉS 
HI FALTES 
TU!

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

Fes-te soci ara
i no paguis fins l’Abril del 2017!i no paguis fins l’Abril del 2017!i no paguis fins l’Abril del 2017!
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PTGE. AMICS D’ARGENTONA, 8. SECTOR CAN NEGOCI
08310 - ARGENTONA (BARCELONA)
TELS. 670 78 36 31 - 677.87.78.72
E-MAIL: MARMOLESARGENTONA@HOTMAIL.COM
WWW.MARMOLESARGENTONA.COM

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Incluye desplazamiento
y 1h de trabajo
Oferta dentro de nuestro horario laboral
Obsequiamos con la grabación de la inspección

SERVICIO EXPRESS
DESATASCOS, LIMPIEZA E
INSPECCIÓN DE TUBERIAS

150€
Las 24h los 365 días
93 462 30 39 / 93 518 11 58
Passeig de la Marina, 84, Mataró

+ IVA

Tèxtil intel·ligent mataroní pels edificis 
Eurecat tindrà l'any que ve la patent de Texilum, que permet millorar 
l'eficiència energètica dels immobles 

Emprenedors: Redacció

 L’empresa tèxtil Vertisol Inter-
nacional i l’equip d’enginyers i in-
vestigadors del centre tecnològic 

Eurecat a Mataró han endegat un 
projecte per crear un nou produc-
te tèxtil intel·ligent que permetrà 
millorar l’efi ciència energètica dels 
edifi cis. 

En concret, aquest teixit, de-
nominat Texilum, servirà com a 
protector de vidres en els àmbits 
de l’arquitectura i l’interiorisme 
i millorarà la gestió energètica 

AMB EMPENTA
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A TÀCTIC 
NO FEM 
WEBS

FEM MÉS QUE WEBS

www.TACTIC.CAT
- 93 790 97 73 -

Texilum se centrarà en la recerca de l’efi ciència de teixits i materials 
com les estructures de teixit de punt d’ordit i de teixit de calada. En 
aquest sentit, el projecte preveu dissenyar i fabricar mecanismes i 
dispositius tècnics a incorporar en la màquina tèxtil per adaptar-la 
al nou procés productiu. La patent del producte està prevista durant 
el 2017. El projecte, que té un pressupost de 234.000 euros, ha estat 
cofi nançat per Acció, l’Agència per a la competitivitat de l’empresa, 
i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), dins el 
marc FEDER Catalunya 2014-2020.

Patent el 2017

mitjançant la regulació intel·ligent 
de la llum i de la temperatura.

A més, el nou producte també 
tindrà altres aplicacions en camps 
com el de l’agricultura, on pot mi-
llorar la producció en hivernacles. 
El sistema TEXILUM suposarà un 
avenç en el seu àmbit, ja que ocu-

pa un espai mínim, és més lleu-
ger i s’adapta millor a superfícies 
complexes. La iniciativa permetrà 
desenvolupar un element estruc-
tural híbrid que ha de permetre la 
integració d’elements funcionals 
passius, com cintes amb diferents 
graus d’opacitat, però també obre 
la porta a la utilització d’elements 
funcionals actius d’electrònica 
impresa.

El teixit serveix com a 
protector de vidres, tant 
en arquitectura com en 
interiorisme

núm. 1740 del 7 al 13 d'octubre de 2016
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Alguns dels cotxes que es van poder provar Cedida 

 MB Motors concessionari 
Mercedes-Benz per a la zona Vallès 
Oriental, Maresme,  Barcelonès 
Nord i Barcelona, va organitzar 
una agradable ruta de vehicles 
híbrids i elèctrics pel Parc Natural 
del Montseny, per tal que els seus 
clients poguessin provar els mo-
dels híbrids i elèctrics de la marca 
Mercedes-Benz. 

La ruta començava des del 
concessionari de Cabrera de 
Mar, en direcció al Turó de l'ho-
me. Passant pel Baix Montseny 
direcció Viladrau i Seva. 

Tota la gamma
En canvis de vehicle i conductor 

Ruta d'híbrids i 
elèctrics de MB 
Motors

El concessionari de 
Mercedes Benz fa seu el 
Parc Natural del Montseny

cada 30 kms, els participants van 
provar gran part de la gamma 
d'híbrids com són el GLE 500 e 
4 Matic, C 350 e Berlina, S 500 
e. Seguidament, cap al migdia 
la caravana va parar a dinar a 

l'Hípica Can Vila de Sant Esteve 
de Palautordera on es van trobar 
amb els vehicles elèctrics 100 x 100 
Classe B  i smart que van poder 
provar de retorn al concessionari 
| Redacció

amb Empenta
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@totmataro
twitter.com/totmataro

El Conseller d'Empresa i Coneixement Jordi Baiget  Cedida 

 El Govern "qüestiona l'oportu-
nitat" de la reforma de l'impost de 
societats que ha aprovat el con-
sell de ministres i que eleva fi ns 
al 23% la retenció dels pagaments 
a compte a unes 9.000 empreses 
que facturen més de 10 milions 
d'euros, segons ha manifestat el 
titular d'Empresa i Coneixement, 

El Conseller d'Empresa carrega contra la reforma de 
l'impost de societats aprovada pel Consell de Ministres

Jordi Baiget. El conseller ha asse-
gurat que la meitat de les 9.000 em-
preses "perjudicades" pel canvi de 
tributació són catalanes i veuran 
limitada la tresoreria i la competi-
tivitat. Baiget, després de recordar 
que el decret s'ha d'aplicar aquest 
20 d'octubre, ha anunciat que el 
Departament estudia si un govern 

Baiget: "La meitat de pimes 
afectades són catalanes"

en funcions pot aprovar un decret 
llei que la seva aplicació implica 
una modifi cació de les normes 
tributàries en el mateix exercici.
Jordi Baiget ha explicat que la de-
cisió suposa obligar a les pimes a 
fer "un préstec sense cost" a l'Estat, 
que podrà recaptar fi ns a 8.000 mi-
lions d'euros addicionals. El titular 
del Departament ha denunciat que 
aquests diners addicionals no es 
destinaran a polítiques de millora 
de la competitivitat de les empre-
ses ni a actuacions per millorar 
l'atenció de l'Estat del Benestar 
sinó que únicament són recursos 
per reduir el dèfi cit públic.

El conseller també ha explicat 
que el conjunt del teixit empre-
sarial català pot veure afectada 
la seva tresoreria i per tant la seva 
competitivitat i que com qualse-
vol decret llei aprovat pel govern 
espanyol ha de ser ratifi cat en vo-
tació pel Congrés dels Diputats i 
per tant ha manifestat el seu desig 
que no sigui ratifi cat pels diputats. 
| Redacció - ACN
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COMPRA VENDA 

EMPRESA CATALANA DE gestions 
esportives, està interessada en 
la cesió 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 o 
fotocopiar. Interessats 680.865.219, 
a les postals surten jugadors d’aque-
lla època. 
COMPRAMOS TODO TIPO de ma-
quinaria industrial para hostelería. 
Interesados llamar 666.452.600 
COMPRO MAQUINARÍA HOSTELERÍA 
usada. 93.741.00.00a. 
PATINES EN LÍNEA marca Krafwin 
speed bearing. Rozaduras del uso, 
pero en buen estado. Número 36. 
Tl. 688.999.030 (noches)

COMPRA VENDA IMMOBILIARIA

LOCAL EN VENTA, calle Maragall 33, 
84m2 +patio trasero, 50.000€ Telf. 
93.798.30.50
¿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 ca-
ble para promoción de viviendas. 
También Permutas, buscando la 
mejor rentabilidad para Ud. Máxima 
seriedad y discreción demostrada. 
Pago inmediato contado. Su Casa 
93.757.12.82 
VENC PÀRQUING. Avda. Recoder (cot-
xe petit). 93.799.17.29 de 20 a 22h.

TRASPASSOS-LLOGUERS

ES LLOGUEN VIVENDES a dife-
rents zones de Mataró, cases, naus 
industrials. Opcions de compra. 
607.444.232 
HABITACIONES POR HORAS. 
Ambiente limpio y tranquilo. 
Parking. 608.546.312 
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv, 
micro, nevera, internet, dret a cui-
na. Zona privilegiada. 639.703.037
MATARÓ-CERDANYOLA. Local de 
180m2, bany, escales, cinta trans-
portadora de mercaderies. 35.000€ 
93.790.96.09 P1991 
MATARÓ-LA LLÀNTIA. Local de 
130m2, bany, persianes alumi-
ni i petit magatzem. 400€/mes 
93.790.96.09 P1888 
MATARÓ-CENTRE. Local amb soter-
rani per magatzem, ampli escaparat 
a peu de carrer, 1 bany. 700€/mes 
93.790.96.09 P1998 
NECESSITEM VIVENDES de llo-
guer i venda pels nostres clients: 
Mataró zones Centre i Havana. 
93.790.96.09 
TRASPASO FRANKFURT ATENAS. 
677.598.212 
LOCAL COMERCIAL CENTRO Mataró. 
Se alquila con opción a compra. 
647.749.589 
ALQUILO HABITACIÓN señor. 
611.454.139 
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

TREBALL

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 

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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TREBALL

SE PRECISA REPASADORA con no-
ciones en máquinas confección. 
606.181.824 
BUSQUEM PERSONAL DE cafetería. 
matarocafe@gmail.com 
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 
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
PRECISEM DONES ENTRE 30-50 
anys. Amb funcions d’encarrega-
da i cambrera per a pis de relax. 
625.511.066
SE OFRECE SEÑORA para limpieza; 
plancha con experiencia. 8 €/hora. 
601.192.779
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
687.048.179
BUSCO LIMPIEZA, PLANCHA. 
631.838.333
CUIDADORA ACREDITADA OFRECE 
calidad de servicio: personas 
mayores, convalecientes. Tardes. 
645.121.705
LIMPIO,  CUIDO MAYORES . 
632.604.247
CUIDO PERSONAS MAYORES, limpio. 
697.702.565
C H I CA  B U SCA  T RA BAJ O . 
612.401.620
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA, por 
horas o fi ja. 610.145.909 
CUIDO PERSONAS MAYORES in-
terina, noches u horas por el día. 
658.199.249
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
631.033.178 

núm. 1740 del 7 al 13 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? 

TRUCA AL 937 961 642

T’HO POSEM FÀCIL!
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TREBALL

BUSCO TRABAJO DE limpieza, coci-
na. 602.897.040 
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA por 
horas, fin de semana incluido. 
600.628.045 
BUSCO FAENA: limpiar, cuidar 
mayores, compañía. Día o noche. 
600.655.639 
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
631.263.470 
CERCO FEINA NETEJA. 612.406.909 
NOIA CERCA FEINA neteja per hores. 
632.665.850 
SE OFRECE MUJER limpieza, cocina. 
631.060.560 
CATALANA S’OFEREIX PER neteja. 
Experiència. 658.087.254 
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 flexible Interesadas llamar 
a 647.375.250 
CUIDO PERSONAS MAYORES in-
terina, noches u horas por el día. 
695.757.835 

CLASSES

UNIVERSITÀRIA: FA CLASSES de 
reforç d’anglès i/o fa de cangur. 
Tardes. 656.687.434 
MATEMÀTIQUES, FÍSICA, QUÍMICA. 
ESO, Batxillerat. 650.960.680

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 
PAVIDNET: Neteja, manteniment i 
abrillantats. Pressupost sense com-
promís. 93.757.76.83 /607.249.790 

EMPRESA DE MATARÓ PRECISA PER AL 
SEU DEPARTAMENT DE VENDES,

COMERCIAL EN PUBLICITAT

EDAT DE 20 A 35 ANYS

Interessats/des enviar C.V., a:

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

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

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

SE PRECISA

- MÁXIMA DISCRECIÓN A CANDIDATOS/AS EN ACTIVO -
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EXPERTOS EN REHABILITACIÓN
DE EDIFICIOS

Via Europa, 98-2 d.20 · Mataró

MARESME VERTICALS, S.L.

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

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

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

·· Tabiques pluviales · Reformas de interiores.

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

PROFESSIONALS

SE HACEN OJALES y se ponen bo-
tones. Tel. 93.790.82.32 
REFORMES DE LA LLAR. Cuines, 
banys, terres, etc. Un bon equip 
de professionals al millor preu. 
677.592.739 
PINTOR PROFESIONAL. Económico. 
620.910.144 
MUDANZAS, PORTES, MONTAJE y 
desmontaje de muebles. 20€/h. 
Tel./whatsapp 610.627.821 
MUDANCES ECONÒMIQUES . 
692.021.141 
REHABILITACIONES, FACHADAS, 
VERTICALES. Impermeabilizaciones. 
691.670.122 
PINTOR PROFESIONAL. PINTURA en 
general y decorativa. 635.106.282 
LAMPISTERÍA, BOLETINES, 
PALETERÍA. 629.232.530 
REFORMAS, OBRAS, REPARACIONES, 
albañilería, electricidad, fonta-
nería, gas, pintura. Económico 
670.232.977 
PINTOR FACHADAS-INTERIORES. 
672.802.951. Conozcamos en www.
pinturasdanco.wix.com/danco 

VARIS

BUSCO PAREJA ESTABLE . 
674.471.893 José 

CONTACTES

LAIA 42 CATALANA. 687.072.165 
JAVI 70 AÑOS, buena posición. 
Soy pasivo, deseo chico activo. 
Máximo 45 años. Atlético, moreno. 
682.462.579 
MATARÓ MULATA TETONA. 24h. 
632.520.719 
DOS AMIGAS. Japonesa y china. 
Nuevas. Zona Havana. 615.719.971 
ASIÁTICAS, JOVENCITAS, GUAPAS. 
Nuevas en Mataró. 24h. Salidas do-
micilio. 688.566.964 
TRAVESTI FEMENINA. WENDY. 
Bomboncito. 656.464.173 
MASSATGISTA GUAPÍSSIMA. Mataró 
667.955.000 
MADRE SEPARADA, DISCRETA. 
Pido ayuda económica. Particular. 
Máxima discreción. 632.257.231 
KATY, PARTICULAR. 631.287.774 
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El menjador de l'escola

El Germanes Bartomeu és un dels centres adherits

Cedida 

 Arxiu 

 Cinc centres educatius de Mataró 
s’han sumat al programa d’innova-
ció educativa Escola Nova 21. Així, 
l’Àngela Bransuela, el Germanes 
Bartomeu, el Montserrat Solà, 
l’escola GEM i l’institut Puig i 
Cadafalch s’incorporen a aques-
ta xarxa de prop de 600 centres 
catalans que han 
de posar les bases 
per transformar 
el sistema esco-
lar i estendre un 
nou model edu-
catiu, que pre-
pari als alumnes 
per a la vida real, 
ajudant-los a for-
mar-se en l'àmbit 
cognitiu, social i 
ètic. 

Creació de xarxes
Un grup de 25 centres de Catalunya 
van impulsar el programa, que té 
per objectiu la creació de xarxes 
que comparteixin coneixements, 
experiències i orientació per al can-
vi i la creació d’un nou paradigma 

La iniciativa vol impulsar un canvi a les escoles a través 
de la innovació pedagògica

Cinc centres se sumen al 
programa Escola Nova 21

 L’escola Camí del Mig ha re-
cuperat aquest curs el servei de 
menjador escolar al mateix cen-
tre educatiu, després que s’ha-
gués de traslladar a l’institut Laia 
L’Arquera com a conseqüència 
del forat econòmic que hi havia 
als comptes de l’AMPA que van 
impossibilitar seguir prestant el 
servei l’any 2014.

L’Escola Camí del Mig té 505 
alumnes matriculats entre infantil 
i primària, i actualment fan ús del 
servei de menjador una mitjana 
de 60 alumnes cada dia. 

Cas per resoldre
La gestió de l’antiga AMPA del cen-
tre va deixar un forat de 233.000 
euros que va fer impossible que 
es pogués assumir el monitoratge 
del servei. El deute va ser investi-
gat pels Mossos d’Esquadra arran 
de tres denúncies fetes per antics 
membres de l’AMPA, que tenia 
deutes amb Hisenda i la Seguretat 
Social, personal i proveïdors. El 
cas encara no s’ha resolt.  | M.B.

Escola i Ajuntament  han 
adequat l'espai

El Camí del Mig 
recupera el menjador 
escolar

5

L’Àngela Bransuela, el 
Germanes Bartomeu, el 
Montserrat Solà, 
l’escola GEM i l’institut 
Puig i Cadafalch hi són 
presents

educatiu basat en les competèn-
cies. El programa, que tindrà una 
durada de tres anys, servirà de base 
per a anar eixamplant les bases de 
nous projectes educatius. 

El 68 per cent dels centres que hi 
participaran són públics, mentre 
que un 32 per cent formen part 

de la xarxa d’es-
coles concertades. 
D’aquest percen-
tatge, un 60 per 
cent dels centres 
pertanyen a l’edu-
cació primària i el 
40 per cent restant 
a la secundària. 

La iniciativa 
està impulsada 
des del Centre 

Unesco de Catalunya, la Fundació 
Jaume Bofi ll, la UOC i l’Obra Social 
la Caixa, però compta també 
amb la Diputació de Barcelona, 
la Federació de Moviments de 
Renovació Pedagògica, la Federació 
d’Associacions de Pares i Mares i 
la Xarxa d’Instituts Innovadors de 
la UAB.   | Redacció
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ELECTRICITAT · FONTANERIA · FUSTERIA (FUSTA · ALUMINI) · MAMPARES DUTXA · PINTURA · AIRE CONDICIONAT · CUINA · CALEFACCIÓ · PARQUET

ReformesDecor

EN LES OFERTES S'INCLOU:
PALETERIA, MOBLES, ELECTRODOMÈSTICS I INSTAL·LACIONS

PREUS SENSE COMPETÈNCIAPREUS SENSE COMPETÈNCIAPREUS SENSE COMPETÈNCIA
FINANÇAMENT A 18 MESOS SENSE INTERESSOS

Horari comercial:
De dilluns a divendres
de 16:30 a 20:30h

dissabtes:
de 10:00 a 14:00h

CUINES i BANYS

30
ANIVERSARI

PEL NOSTRE ANIVERSARI I NOMÉS DURANT
EL MES D'OCTUBRE, REGALEM LA MAMPARA

ALS 20 PRIMERS PRESSUPOSTOS ACCEPTATS

CANVI PLAT DE DUTXA

485€485€des de

2.990€2.990€des de

9.990€9.990€des de

670€/mes
IVA inclòs

200€/mes
IVA inclòs

370€/mes
IVA inclòs

BANY
COMPLET

PIS
COMPLET

Bany

Cuina

Portes

EN
7 DIES
EN
7 DIES

EN
1 DIA
EN
1 DIA

CUINA
COMPLETA

5.500€5.500€des de

EXPOSICIÓ I VENDES
Av. del Maresme 389, Mataró
DAVANT “Centre Natació Mataró”
 937 574 512
 692 058 155

EXPOSICIÓ I VENDES
Pg. Maragall, 19 - 21
Barcelona
 935 136 374
 685 560 284

EXPOSICIÓ I VENDES
Principe de Bergara, 40
L’Hospitalet del Llobregat
 931 065 037
 665 847 240

33€/mes
IVA inclòs
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VENTANAS DE
ALUMINIO A MEDIDA

La fábrica de las ventanas
Alufactory posee un fuerte conocimiento del sector de la carpintería de aluminio y cerramientos fruto a su 
dilatada experiéncia en el sector. Todo nuestro personal cuenta con una dilatada experiencia técnica y la 
adecuada cualificación profesional. Disponemos de más de 2000 m² de instalaciones, talleres, almacén, y 
oficinas técnicas en una sola ubicación. Estudiamos, desarrollamos y producimos cerramientos para todo tipo de 
proyectos, para profesionales, arquitectos, etc.

Que no
te enreden
Pide el certificado
energético

TUBOS DE ALUMINIO
EN VARIOS ACABADOS 
MEDIDAS Y COLORES

VENTA Y MANIPULADO 
DE CHAPA DE ALUMINIO

T. 93 756 05 05 C/ Riera de Argentona 2, Pol. El Cros (Cabrera de Mar) (Junto gasolinera del Cros, direc. Carrefour) 

Web: www.alufactory.es / Email: info@alufactory.es

FACTORY
L A  F À B R I C A  D E  L E S  F I N E S T R E SALU

FACTORY
L A  F À B R I C A  D E  L E S  F I N E S T R E SALU
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Cultura

Què sonava durant la revolució industrial?
Aquest dissabte s'estrena a Can Gassol l'espectacle "Fàbriques de Sons. Cors a 
l'època industrial" amb la Coral Cantiga i el Cor Ciutat de Mataró

Cultura: Marta Gómez

  A la Catalunya romàntica cantava tothom. Els ho-
mes i les dones del tèxtil, els qui havien d'emigrar, 
els mariners, els camperols però ara s'ha oblidat tot 
allò que es cantava. Per reivindi-
car tot aquell univers sonor arriba 
"Fàbriques de sons. Cors a l'època 
industrial". 

Aquest és el títol de l'espectacle 
musical, audiovisual i coreogràfi c 
que presenta el Centre de Creació 
d'Arts Escèniques de Can Gassol. 
La cita és aquest dissabte, dia 8, i 
l'emplaçament no és una casualitat. 
I és que es va buscar un espai que 
hagués estat fàbrica industrial 
durant la revolució industrial a 
Catalunya. 

"És un projecte que fa un any i mig va començar 
a tirar endavant", explica el director escènic Josep 

Rodri al Tot Mataró. "Va ser el Cor Ciutat de Mataró 
qui, en un espectacle que van representar dins de 
Can Marfà, els va agradar molt l'espai. A partir d'aquí 
vam treballar amb aquesta idea", relata Rodri. 

Fer història musical
L'objectiu, a més a més, queda clar: 
"S'intenta fer història musical, poemes de 
l'època, tota l'efervescència de llavors".  
És per aquest motiu que el Cor Ciutat de 
Mataró i la Coral Cantiga posaran veu i 
sentiment a moltes de les cançons de 
l'època amb la direcció musical de Jordi 
Lluch i Josep Prats i l'assessorament mu-
sical de Francesc Cortès. "Volem donar a 
conèixer el repertori de l'època, l'època 
en què tot comença a bullir, l'època del 
noucentisme, del romanticisme... ho en-
llacem amb l'època de la formació dels 

cors populars en l'àmbit europeu i els cors Clavé a 
Catalunya" assegura.

També intervenen Jaume 
Calsapeu, la ballarina 
Marta Dalmau, Víctor 
Valls al piano, Sònia 
Zurriaga a l'acordió, 
Elisenda Ardèvol com a 
solista i Jordi Cuyàs a la 
part audiovisual

Es faran dos 
passis de 'Fàbriques 
de Sons', a les 19h 
i les 21h d'aquest 
dissabte

Tot 12 cultura ob fabriques sons.indd   1 5/10/16   12:17



“Són textos i músiques d'una època moguda” 
Parlem de 'Fàbriques de sons' amb Jordi Lluch, director del Cor Ciutat de Mataró 

Espectacles:  Cugat Comas

 Com va sorgir ‘Fàbriques 
de Sons’?
El Cor Ciutat de Mataró ja va par-
ticipar una vegada en un especta-
cle d’en Josep Rodri a Can Marfà, 
'Overlock' i ens vam quedar amb 
les ganes d’explotar aquest tipus 
d’espais per a un concert coral. 
Una fàbrica com aquella té moltes 
possibilitats perquè té molt en-
cant, molts espais i vam començar 
a elaborar una idea d’espectacle 
amb doble cor. Nosaltres som 25 
cantaires i vam sumar en Pep Prats, 
un director reconegudíssim i la 
Coral Cantiga. Entre els tres hem 
estat tot un any per parir aquest 
concert perquè la idea inicial la 
vam anar capgirant i modelant. 

I quin és el resultat?
Tenim un espectacle complet, amb 
un programa musical variat, ubi-
cat en espais de l’època industrial, 
de segona meitat del segle XIX i 
primera del XX. Hem acordat un 
repertori adequat per donar la re-
ferència de la música que es po-
dia sentir en diferents àmbits de 
la societat, des dels Cors Clavé a 
música més selecta com Toldrà o 

una obra coral de Manuel de Falla 
amb música de Chopin cantant 
Verdaguer. 

La ubicació era important?
No volíem que fos un espectacle per 
a un auditori, sinó que fos en un 
escenari representatiu d’una època 
moguda. Can Marfà no ha pogut 
ser fi nalment i vam anar a parar a 
Can Gassol. En Josep Rodri aporta 
tota la dramatúrgia, ha enllaçat el 
programa amb els vídeos de Jordi 
Cuyàs, Jaume Calsapeu que reci-
ta i la dansa de la Marta Dalmau. 

Té una temàtica concreta?
Si algú vol trobar un fi l argumen-
tal, no el trobarà. Són petits textos 
i músiques d’una època determi-
nada però que a la vegada estan 
actualitzades. Hi ha moments en 
què barreges present i passat i l’es-
pectacle és emocionant, lligant 
l’Emigrant amb els refugiats siri-
ans per exemple. Sentim un ‘noi 
de la mare’ simfònic-coral de set 
minuts. Hi ha molt repertori que 
és molt difícil de sentir si no és en 
una ocasió com aquesta.

És un espectacle per fer gira 
entre fàbriques històriques?

Treballar en espais així sempre 
és un repte, però volíem trencar 
l’espai donat de la burgesia, de 
concert dalt un escenari per a la 
gent que seu a la butaca. Com a 
Coral Ciutat de Mataró ja teníem 
experiència en això i també ens 
avala la història d’una coral com 
la Cantiga. Ens agradaria molt po-
der portar aquest espectacle no 
només a les fàbriques que s’han 
remodelat sinó també a colònies 
tèxtils i altres espais importants 
del patrimoni industrial històric 
de Catalunya.

En quins altres projectes tre-
balla el Ciutat de Mataró?
Vam enregistrar el disc del 
Centenari dels Pastorets i està en 
postproducció. El que n’hem sentit 
sona realment bé i crec que sortirà 
amb molt bona qualitat. De cara 
a les festes de Nadal volem oferir 
un concert a tota la ciutat i també 
tenim nous projectes per mirar que 
surtin. De cara ja al 2017 volem fer 
la Missa de Glòria de Puccini jun-
tament amb l’Orquestra Simfònica 
del Vallès que dirigeix en Xavier 
Puig i també tenim un altre pro-
jecte de concert de ciutat de cara 
a Les Santes.

Arxiu 
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Les protagonistes de Dansa d'Agost Cedida 

El text de 'Dansa d'Agost' és una obra amb cert 
mite a casa nostra, ja que es va veure al Lliure de 
Gràcia el 1993 amb gent com Emma Vilarasau 
o Anna Lizaran. En la línia d'altres iniciatives, 
recuperar una obra que va deixar empremta 
històrica és un dels al·licients del muntatge.

Des del 1993

 El Monumental obre aquest dissabte les seves 
portes a tres actors que jugaran, literalment, a casa. 
Els mataronins Clara De Ramon, Montse Vellvehí 
i Albert Triola són a la nòmina d'actors de Dansa 
d'Agost, una producció d'èxit de La Perla 29. Ferran 
Utzet dirigeix un text irlandès que va entusiasmar 
el públic barceloní. 

La Perla 29 la va recuperar a la Biblioteca de 
Catalunya posant-se en mans d'aquest director que 
comanda el text de Brian Friel que descriu amb 
tendresa i nostàlgia la vida de cinc germanes solte-
res d'entre trenta i quaranta anys que viuen juntes 
al petit poblet de Bally Beg, a la Irlanda de 1936. A 
més dels citats tres actors mataronins coincidint en 
escena, també hi ha Màrcia Cisteró, Marta Marco, 
Òscar Muñoz, Nora Navas i Ramon Vila. Festa grossa 
del teatre al Monumental. | Redacció

Clara De Ramon, Montse Vellvehí i Albert 
Triola aquest dissabte al Monumental 

La 'Dansa d'Agost' 
més mataronina

La Marta i en Manelic de la Sala Enric Lucena 

"Terra Baixa" és una de les principals obres 
teatrals del dramaturg i poeta Àngel Guimerà. 
Narra el triangle amorós entre un pastor inno-
cent de la Terra Alta, Manelic, la dona amb qui 
es casa, Marta i l'amant d'ella i propietari dels 
terrenys on viuen tots, Sebastià.

Triangle amorós

 El Centenari de la Sala Cabanyes propicia que a 
partir d'aquest dissabte s'hi representi Terra Baixa, 
el millor de tots els drames d'Àngel Guimerà. 

El protagonista, en Manelic, un home senzill i pri-
mitiu, és cridat per casar-se amb la Marta, una noia de 
la terra baixa que  fi ns aleshores havia estat obligada 
a mantenir relacions amb el seu amo, en Sebastià, el 
qual pretén continuar-les més enllà del que per a ell 
és un matrimoni de conveniència. La Marta, envilida 
per la relació forçada amb en Sebastià, troba en l'amor 
d'en Manelic força per esdevenir lliure.

Com el 1968
Amb la programació de l'obra d'Àngel Guimerà, i sota 
la direcció de Josep Maria Rabassa, Sala Cabanyes 
recupera una obra referent del teatre català, ja re-
presentada l'any 1968 al teatre mataroní. | Redacció

L'obra de Guimerà és un dels darrers 
muntatges del Centenari 

La Sala Cabanyes 
recupera Terra Baixa
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Rabassa: “Volem apropar Terra Baixa al jovent” 
Entrevistem Josep Maria Rabassa, director de Terra Baixa, el nou espectacle del 
centenari de La Sala Cabanyes que estrena aquest cap de setmana

Teatre: Marta Gómez

 Què suposa per a Josep 
Maria Rabassa dirigir una obra 
com Terra Baixa?
Per a mi particularment és tot un 
repte. I la raó és molt clara: a la Sala 
Cabanyes Terra Baixa només s’hi 
ha representat un cop, als anys 60. 
Aquesta vegada que es va repre-
sentar jo hi vaig participar, feia el 
paper de Sebastià.

Un repte més important.
És clar. Quan la Sala em va propo-
sar dirigir un clàssic, no vaig tenir 
cap dubte que seria Terra Baixa, 
amb una diferència molt impor-
tant: d’actor he passat a director.

Com et planteges l’espectacle?
Terra Baixa s’ha fet molt i, poc o 
molt, la gent ja coneix l’obra. És 
cert que sobretot la gent gran, però 
s’han fet moltes versions diferents 
i millorar-la és complicat. Tothom 
qui vingui a veure Terra Baixa vin-
drà amb una versió en ment, amb 
un llistó.

És un clàssic que tothom 
coneix.

M’he quedat sorprès de tota la 
gent jove que precisament no co-
neix Terra Baixa. Encara que a les 
escoles s’hagi fet, els joves ho des-
coneixen bastant. El que nosaltres 
volem és apropar Terra Baixa a 
aquest jovent.

És difícil representar un drama 
de Guimerà?
Jo he volgut mantenir íntegra-
ment el text i he aprofundit amb 
les intencions i els sentiments dels 
personatges. Crec que hem desco-
bert el que Guimerà ens deia en 
aquell temps i que no ens n'ha-
víem adonat.

Serà una obra sentimental?
Sempre he pensat que Terra Baixa 
és una obra pleníssima de senti-
ments. Quan es va representar 
als anys 60  potser a això no se li 
donava tanta importància. Amb 
el treball per a aquesta nova re-
presentació hem descobert que 
encara que el text sigui el ma-
teix, serà diferent. No es tracta de 
sobreactuar, però hem intentat 
dotar els personatges de molta 
personalitat.

Com es representa això?
Doncs el tret principal és que hem 
intentat donar-li ritme, veracitat, 
sortir de les coses “nyonyes”,... El 
text és molt complicat, tot i que ens 
hi hem mantingut fi dels, així que 
hem augmentat el ritme. Sobretot 
per la personalitat dels personat-
ges, que tenen un caràcter fort. 

Què esperes del públic, amb 
una història com aquesta, que 
tothom sap com acaba?
Espero que la reacció del públic 
sigui bona, tot i que això sempre 
és una incògnita. Estic i estem 
molt esperançats, portem molt 
de temps, moltíssim, treballant 
en aquesta obra i compto amb 
un gran equip de professionals, 
una escenografi a mai vista,... a tot 
l’entorn de Terra Baixa hi treballa 
molta gent.

Dissabte estrena.
Molt contents que arribi el dia. 
Farem tres caps de setmana se-
guits. Jo, a la gent que no l’ha vist, 
els diria que vingui a veure-la. I a 
la gent que ja l’ha vist, que serà 
diferent a la que ja hagi vist.

El director de Terra Baixa Josep Maria Rabassa Arxiu 
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Programació facilitada per m1tv

TV m1tv
18:00 L’ENTREVISTA
18:30 CAMINANT x CATALUNYA
19:00 LA BARCA DE L’ANDREU
19:30 DE TEE A GRENN
20:00 EN JOC 
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 EL PARTIT
 Retransmissió esportiva
23:30 DE TEE A GRENN
0:00 L’ENTREVISTA
0:30 PANTALLA OBERTA
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 GAUDEIX LA FESTA
12:30 L’ENTREVISTA
13:00 CREURE AVUI
13:30 CAMINANT x CATALUNYA
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
19:00 CARRETERES
19:30 EN JOC
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 EL PARTIT
 Retransmissió esportiva
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

Dissabte
7:00 INFORM. 24H. MARESME
7:30 CAMINANT x CATALUNYA
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 CREURE AVUI
12:00 ADOLESCENTS.CAT
12:30 ENDERROCK TV
12:45 HOQUEI EN JOC
15:00 L’ENTREVISTA
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 1MÓN.CAT
18:00 BÀSQUET EN JOC
20:30 L’ENTREVISTA
21:00 DE TEE A GRENN
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 TEMPORADA ALTA 
22:30 LA FÀBRICA
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 L’ENTREVISTA
8:00 CREURE AVUI
8:30 CARRETERES
9:00 CAMINANT x CATALUNYA
9:30 L’ENTREVISTA
10:00 RELIGIONS
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA DE MONTSERRAT
12:30 FUTBOL EN JOC
14:30 PANTALLA OBERTA
15:30 L’ENTREVISTA
16:00 1MÓN.CAT

10:00 DOSOS AMUNT V. LLARGA
11:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
11:30 GAUDEIX LA FESTA
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
15:00 CARNET ESPORTIU
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 LA BARCA DE L’ANDREU
16:30 L’ENTREVISTA
17:00 INFORM. 24H. MARESME
17:30 CARRETERES
17:45 ENDERROCK TV
18:00 GAUDEIX LA FESTA
18:30 TORNA-LA A TOCAR SAM
19:00 ADOLESCENTS.CAT
19:30 L’ENTREVISTA
20:00 CAMINANT x CATALUNYA
21:00 CARRETERES
21:30 DOSOS AMUNT V.LLARGA
22:30 PANTALLA OBERTA
23:30 TORHNA-LA A TOCAR SAM
0:00 CAMINANT x CATALUNYA
1:00 PANTALLA OBERTA
2:00 GAUDEIX LA FESTA
2:30 LA BARCA DE L’ANDREU

Dijous
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 CAMINANT x CATALUNYA
13:00 ADOLESCENTS.CAT
13:30 PANTALLA OBERTA
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 DOSOS AMUNT V.LLARGA
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 LA FÀBRICA
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
2:30 L’ENTREVISTA

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 LA FÀBRICA
19:00 CREURE AVUI
19:30 ENDERROCK TV
19:45 ESTUDI 3
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 GAUDEIX LA FESTA
2:00 INFORM. 24H. MARESME

2:30 DOSOS AMUNT 
 

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 V.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 V.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
2:30 GAUDEIX LA FESTA

Dimecres
7:00 INFORM. 24H. MARESME
7:30 CARNET ESPORTIU
8:00 DOSOS AMUNT
8:30 AL DIA BCN NORD-Maresme
9:00 INFORM. 24H. MARESME
9:30 L’ENTREVISTA

Adreça web del banner invertit:

lavellaverda.com

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

TARGETA

• 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:
DAVID MARSOL JOSE

concursos
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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)

Potser la teva relació passa per un 

moment clau, una etapa en què cal 

definir millor cap on aneu i que es-

pereu l'un de l'altre. Els fills es fan 

grans i cal adaptar-s'hi.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Et sents molt demandat per la parella 

i família. Pensa si no hi has col·laborat 

tu mateix en el passat perquè així si-

gui. Trobaràs espais per la diversió i 

el relaxament.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Sortides amb amics. No tens ganes de 

quedar-te a casa. Si no feies esport, 

pots començar a cercar el més indi-

cat per a tu. No perdis les formes o 

després et sentiràs malament.

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

Si no estàs prou content amb la feina, 

sospesa altres opcions. Possibilitat 

de fer un amic especial amb qui con-

nectaràs a diferents nivells. No et 

tanquis a una relació.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Maldecaps produïts per temes de 
diners, herències, ajuts, jubilació... 
En aquest moment prefereixes la so-
litud i rebutges alguna trobada amb 
amics o familiars. Tot passa i aquesta 
etapa, també.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Et sents més proper a altres necessi-

tats. Lluny del punt de vista habitual, 

veus les coses des d'altres perspecti-

ves. Possiblement això t'ajudi en una 

situació actual.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Et ve de gust retirar-te, estar en si-

lenci. Vols pensar en qüestions pro-

fundes per comprendre millor alguns 

misteris de la teva existència. Surt el 

teu costat més metafísic.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Et pots trobar en una situació força 

kafkiana sense buscar-ho. T'aniria 

bé una cura de son. Descansar més 

i millorar l'alimentació. Enyores al 

pare o a una figura paterna.

Bessons (21/5 al 21/6)

Si tens fills, potser et posaran a prova. 

Compta fins a deu abans d'explotar o 

et penediràs. No et mancaran opor-

tunitats de conquesta. Aprofita per 

ser una mica selectiu.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

D'ençà que has fet anys que sents que 

has entrat en una nova etapa vital. 

No és només un concepte astrològic, 

realment els darrers temps han vingut 

plens d'aprenentatge.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Compte amb els excessos. Si no has 

fet les coses bé et pots trobar que 

has d'anar posant pegats aquí i allà. 

Aprèn de l'experiència i posa energia 

en altres assumptes.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Arriba una època de l'any en què et 

sents ple de màgia i misteri. Escolta la 

veu interior en relació a un assumpte 

de diners. Una escapada de cap de 

setmana t'anirà bé.

www.facebook.com/dhannaastro dhannaastro@hotmail.com
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Bon tret de sortida 
‘El rey’ inaugura la nova temporada del Monumental

Crítica de Teatre: Comas Soler

  Divendres de la setmana passa-
da començava la programació de 
teatre i dansa al Monumental. Des 
d’ara i fi ns al desembre hi haurà el 
cicle “Els llenguatges teatrals” que 
inclou cinc espectacles, a més de 
lectures dramatitzades, col·loquis 
i d’altres activitats complemen-
tàries. I ja es pot dir que l’inici 
d’aquesta nova temporada ha estat 
sonat, perquè l’ha protagonitzat ‘El 
rey’, un text d’alt voltatge escrit i 
dirigit per Alberto San Juan i inter-
pretat per ell mateix, acompanyat 
per Luis Bermejo i per Guillermo 
“Willy” Toledo.

Cultura i festa
‘El rey’ és la cinquena producció 
de Teatro del Barrio, una coope-
rativa nascuda el 2013 al barri de 
Lavapiés de Madrid i que allà ges-
tiona una sala de les anomena-
des alternatives. La seva fi nalitat 
declarada és utilitzar la cultura i 
la festa per canviar la realitat im-
perant i, sobretot, qüestionar ra-
dicalment la política, l’organitza-
ció social, l’economia, l’art i, en 
general, tot allò que caracterit-
za les formes de dominació del 

capitalisme contemporani. Les 
obres teatrals prèviament creades 
en només tres anys són exemples 
signifi catius d’aquest propòsit: 
‘Marca España’, repàs humorístic a 
l’actualitat  política; ‘Autorretrato 

de un joven capitalista español’, 
relat subjectiu de les indecències 
dels bancs; ‘Las guerras correctas’, 
dramatització sobre el tema dels 
GAL; i ‘’Ruz Bárcenas’, que aborda 
la corrupció en el PP.

Paròdia documentada
La proposta d’ara, amb ‘El rey’, 
consisteix en una crítica ferotge 
a la fi gura decrèpita del monarca 
Juan Carlos I. Desmunta la crònica 
ofi cial del paper jugat per la co-
rona en la presumpta recuperació 
de la democràcia a Espanya i posa 

en evidència la seva subordina-
ció al  poder econòmic còmplice 
del franquisme, per garantir-ne 
la continuïtat. 

La posada en escena d’Alberto 
San Juan és d’una gran sobrietat. 
Utilitza un tractament de paròdia 
descarnada, però s’allunya de la 
caricatura amb pretensions rea-
listes. I encara que es mogui en el 
terreny de la fi cció, fa servir moltes 
dades certes, així com declaraci-
ons reals dels personatges que 
hi fa aparèixer. A gairebé tots els 
aplica una ració intensa de repro-
vacions, en un exercici que acaba 
sent una mixtura de farsa i teatre-
document amb voluntat política.

El còctel resultant, que és vi-
driol pur, està servit amb tota la 
intenció per un trio d’actors de la 
talla d’una casa de pagès. Tots tres, 
amb un passat comú a la compa-
nyia Animalario, tenen també una 
dilatada trajectòria als escenaris 
i als platós. I amb l’ofi ci, la gràcia 
i el desvergonyiment que hi po-
sen, aquest muntatge de ‘El rey’ 
amb què el Teatre Monumental 
ha volgut donar el tret de sorti-
da de la temporada estable, ha 
fet l’efecte de  ressonar com una 
tronada. Potent.

5

‘El rey’ és la cinquena 
producció de Teatro del 
Barrio. que vol utilitzar la 
cultura i la festa per 
canviar la realitat i, 
sobretot, qüestionar 
radicalment la política

Cedida 
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Gastronomia

La ceba

La ceba és un aliment amb altes 
propietats diürètiques

Conreada des d'antic a la cul-
tura mediterrània, la ceba és un 
aliment nutricionalment molt re-
comanable, a la vegada que en 
gastronomia aporta un valor afe-
git en tots els plats que admeten 
la seva presència.

La ceba és l'aliment diürètic 
per excel·lència, ja que d'entre el 
seu contingut destaca el potassi, 
l'escàs contingut en sodi i l'alt en 
aigua (90%). A més a més, no tan 
sols és un aliment diürètic sinó 
que també és depurador i facilita 

la circulació de la sang.
També té efectes digestius i re-

sulta efectiva en afeccions respi-
ratòries, en aquest cas si preparem 
una ceba bullida i enretirem el suc 
i hi afegim suc de llimona i mel.

A nivell mineral, aquest bulb és 
també ric en magnesi, el contingut 
del qual beneficia el nostre siste-
ma nerviós. Els músculs i també 
el sistema immunològic.

Pel que fa a l'aportació vitamíni-
ca, la ceba destaca per la presència 
de vitamines A, B, C i E.

A nivell calòric, la ceba aporta 
menys de 40 calories als 100 grams. 
Les calories indicades són en cru 
i augmenten en funció de com 

estigui cuinada. És evident que 
en forma de sofregit, les calories 
són superiors. En qualsevol cas, 
és en el consum en cru quan es 
podrà gaudir al 100% de les seves 
qualitats. També resulta saludable 
prendre el suc generat de la seva 
ebullició.
TOT - AMIC
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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.eswww.sucasa.es

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

¡ATENCIÓN A ESTA OPORTUNIDAD!

179.000€

Ref. 12579 JTO. ROCABLANCA:  Piso bien comunica-
do en calle tranquila. Es totalmente exterior de reciente 
construcción. Distribución muy acertada. Luminosidad. 3 
dorm. Salón comedor amplio. Balcón /tza. 2 baños. Coci-
na equipada. Calefacción. Parking incluido. Posibilidad de 
otra planta + trastero. El mejor de la zona.      

T215.250€

SITUACIÓN PRIVILEGIADA
Ref. 12571 PARC CENTRAL:Vivienda 85m2. IMPECABLE. 
Distribución funcional y mucha luz. Gran salón, terracita.Cocina. Dor. 
dobles. Arm. emp. Baño muy amplio. Balcón, parquet. Calefacción. 
Carp. int. roble y exter. aluminio. A/A. Parking. Ocasión!  
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Un dels dibuixos V. Tartadeluna 

La prolífica escriptora mataronina serà protagonista de 
les iniciatives de la biblioteca

La Pompeu Fabra dedica 
"Tres mesos" a Care Santos

 Divendres 7 d’octubre a les 19.30 
h, al M|A|C Espai de Can Palauet 
s’inaugura “Ljós & Myrcur / Llum 
i foscor” de Verònica Tartadeluna. 
L’exposició forma part del progra-
ma d’activitats del festival Artclic! 
Cicle de música electrònica, expe-
rimental i art visual. 

“Ljós & Myrcur / Llum i foscor” 
és una mostra d’il·lustracions de 
l’artista inspirades per música 
electrònica islandesa. Verònica 
Tartadeluna estava fent un treball 
i tot escoltant al grup mataroní 
Talcö va decidir recopilar alguns 
artistes islandesos, per després fer 
una selecció de deu cançons, i cre-
ar una maqueta en cartró i paper. 

Concert inaugural
A la mostra es podran veure les il-
lustracions que formaven aquest 
CD. Cada dibuix tindrà el seu codi 
QR perquè a través dels  disposi-
tius els visitants podran escoltar 
la cançó endinsar-se en la histò-
ria de cada cançó. La inauguració 
comptarà amb el concert de Marc 
Nürel membre de Talcö.  |  Red

L'exposició es podrà veure 
del 7 al 23 d'octubre

Can Palauet se suma 
a l'Artclic amb 
Verónica Tartadeluna

82

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

Care Santos serà l'escriptora de capçalera de la biblioteca Daniel Ferrer 

Care Santos va néixer a Mataró l'any 1970. Va estudiar Dret i 
Filologia, va treballar en diferents mitjans de comunicació i als 
25 anys va publicar el seu primer llibre. Des d’aleshores, Santos 
ha publicat deu novel·les, sis llibres de relats i una nombrosa obra 
per a joves i infants. En aquest terreny, és una de les autores més 
llegides del nostre país, i la seva obra ha estat traduïda a més de 
20 idiomes. El 2014 va guanyar el Premi de les Lletres Catalanes 
Ramon Llull amb la novel·la “Desig de xocolata”. 

La 'best seller' local

cultural com són els clubs de lec-
tura Gomet Vermell i Superagents 
Lectors. L’hora del conte del mes 
de novembre serà especial per-
què el decidirà i protagonitzarà 
l’escriptora. 

Al desembre està previst fer una 
vetllada musicoliterària amb el 
músic Francesc Miralles.

A més, durant aquest trimestre 
hi haurà tres exposicions de petit 
format relacionades amb l’activi-
tat de l’escriptora Care Santos. En 
concret s’exposaran els seus llibres, 
alguns objectes personals i també 
objectes relacionats amb la sèrie 
televisiva “Habitacions Tancades”, 
que es basa en la novel·la del ma-
teix títol. |  Redacció

 La Biblioteca Pompeu Fabra 
ofereix, de l’1 d’octubre al 15 de 
desembre, un seguit d’activitats al 
voltant de l’escriptora mataronina 
Care Santos. Aquesta iniciativa 
forma part del projecte Capçalera, 
impulsat per la Generalitat i la 
Institució de les Lletres Catalanes 
amb l’objectiu de mostrar els vin-
cles existents entre els escrip-
tors catalans i les biblioteques 
públiques. 

Escriptora de capçalera
Durant tres mesos, Care Santos 
serà l’escriptora de Capçalera de 
la Biblioteca Pompeu Fabra de for-
ma que Santos estarà present en 
esdeveniments concrets del centre 
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www.gorrizassociats.com www.facebook.com/GorrizAssociatsf

T. 93 790 96 09
info@gorrizassociats.com

Ubicat en zona tranquila, 2 habit. (1 amb 
vestidor), 1 bany, saló, cuina indep., calefac-
ció, parquet, lluminós i a prop de tots els ser-
veis. Finca sense ascensor.   650€/mes

Ref. P1984 MATARO-CENTRE

Àtic reformat amb ascensor, saló amb te-
rrassa 30m2, traster, 3 habit. (2 dobles), 1 
bany, amplia cuina indep., safareig, calef., 
a.a. Disponible al novembre. 650€/mes

Ref. P1693 MATARO-ROCAFONDA
Pis 90m2, reformat, 4 habitacions, 1 bany, 
cuina independent, saló de 25m2, safareig, 
balcó al carrer davant i darrera, gas natural, 
calefacció, ascensor, moblat. 700€/mes

Ref. P1975 MATARO-ELS MOLINS

Ref. P1760 MATARO-CERDANYOLA
Local de 110m2 de superfi cie, ideal per 
a tot tipus de negoci, separat en 2 estan-
cies actualment, amb un bany i pati inte-
rior de 12m2. 400€/mes

Ref. P1993 MATARO-VISTA ALEGRE
Pis ampli de 4 habitacions, 1 bany (suite), 
saló de 30m2, cuina independent, terrassa, 
calefacció i a.a., ascensor, traster, moblat 
amb electrodomèstics. 850€/mes 

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

Ref. P1889 MATARO-CENTRE
Local tipus ofi cina moblat, amb dos de-
partaments, un bany, a.a. (fred/calor), 
persianes elèctriques, fi nestres d’alumini, 
inclou aigua i llum.  445€/mes

núm. 1740 del 7 al 13 d'octubre de 2016

 EL TOT NOU 1740.indd   13 5/10/16   17:47



Una imatge del barri del Cros en l'inici del Porta a Porta. 

Anna Aluart 

A principis del 2017 el sistema serà únic a tot el municipi amb l'ampliació a les 
urbanitzacions de Les Ginesteres, Can Cabot, Can Raimí i Can Ribosa 

El barri del Cros s'estrena amb la recollida 
de la brossa porta a porta

 Aquest dilluns el barri del Cros 
d'Argentona ha implantat el nou 
sistema de recollida de la brossa 
Porta a Porta, substituint tots els 
contenidors de superfície a ex-
cepció del vidre, fracció que es 
continuarà recollint amb el model 
tradicional. El Cros se suma així 
al centre urbà i Madà i a principis 
del 2017 el model porta a porta es 

consolidarà a la resta d'urbanit-
zacions fi ns a completar un únic 
sistema de recollida de la brossa.

Un contenidor cada dia
El sistema que es durà a terme 
al Cros presenta algun canvi en 
relació al Porta a Porta que es fa 
al centre del municipi, ja que és 
el mateix servei de recollida qui 

al vespre deixa un contenidor de 
dimensió mitjana a cada comuni-
tat i el retira a la nit una vegada els 
veïns i veïnes han deixat la bossa 
amb els residus corresponents. Fa 
algunes setmanes tres equips d’in-
formadors van iniciar la campanya 
informativa per a la implementació 
d’aquest nou sistema de recollida 
al barri del Cros. | Red-A.C.

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

comajuan@comajuan.com

www.comajuan.com
Especialistes immobiliaris

REF. 5725. 
MATARÓ:  ES 
P E C TA C U -
LAR!!! Casa 
al centre de 
Mataró, està 
per reformar. 
Amb moltes 
possibilitats.

Preu:

230.000€

Ref. 5348. ARGENTONA: Nau 
industrial en planta baixa en ferm 
de 235m2 en venda. Alçada de 6 me-
tres, completament diàfana, disposa 
d'alarma. Doble accés per a càrrega 
i descàrrega.

REF. 5613. MATARÓ: Nau industrial 
en venda de 1400m2 en planta baixa 
més 350m2 en altell. Facilitat per a 
tràilers i molt ben comunicada per 
autopista.
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Ref. 2435: Escorxador: piso en comunidad 
reducida y cerca playa. 3hab, salón co-
medor, balcón integrado, cocina ofi cce 
indep con galería anexa. Junto a zona 
verde. No dude en visitarlo.  66.000€

OPORTUNIDAD POR ZONA Y  PRECIO

Ref. 2415: Cirera: Piso orientado al mar, exterior 
y soleado, 4 hab, amplio salón comedor, bal-
cón y cocina actualizada y galería. Tza. co-
munitaria, vistas espectaculares. 100.000€

JUNTO A LA VIA EUROPA EN EDIFICIO CON ASCENSOR

Ref 2428: Jto. Rocablanca. 4 hab., amplio 
salón com. balcón/terracita, cocina indep., 
galería, baño, calefac., suelos gres. Todos 
los servicios y vistas despejadas.110.000€

Ref 2434: Z. Peramàs: Piso, exterior y solea-
do. 3 hab. (2 dobl), amplio salón come-
dor, balcón/terracita, cocina indep. con 
galería, baño compl., suelos gres. Todos 
los servicios y vistas al mar. 126.000€

CASA PARA ACTUALIZAR

Ref. 2412: Vista Alegre: Casa de 2 plantas 
con entradas indep. PB: 3 hab., salón, 1 
baño, garaje, trastero y cocina. 1ª plan-
ta: cocina, baño, 3 hab, lavadero y te-
rraza. Muchas posibilidades. 146.000€

Ref. 2436: Cirera: Piso con parking y 
trastero, 2 hab., cocina integrada al 
salón comedor, 1 baño, suelos parquet, 
exterior y soleado. Zona inmejorable, 
oportunidad por acabados. 147.000€

DE RECIENTE CONSTRUCCIÓN

ZONA MARÍTIMA

Ref. 2425: Zona Habana: Pl. baja reciente 
construcción con patio a nivel. 2 hab., 
amplio salón comedor con balcón/te-
rraza, 1 baño completo, cocina indep. 
Zona comunitaria infantil. 150.000€

Ref. 2404: Centro: Piso 100m2 con as-
censor, 4 hab. (2 dobles), 1 baño, coci-
na indep, galería anexa, amplio salón 
comedor con balcón / terracita. Junto 
playa y la Plaza Santa Anna. 187.000€

JUNTO A LA ESTACIÓN JUNTO PLAZA DE CUBA

Ref. 2423: Centro: En edifi cio de recien-
te construcción con parking y trastero, 
3 hab., amplio salón comedor, balcón, 
cocina indep., 2 baños. Comunidad 
con piscina y zona infantil. 189.000€

CON ASCENSOR

FINANCIACIÓN HIPOTECARIA A SU MEDIDA

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€

DÚPLEX EN ZONA HABANA

Ref. 2416: Havana: Dúplex de 130m2 a 
junto a la playa. 1ª planta 2 hab. dobles, 
1 baño, salón comedor balcón, cocina 
con galería y despensa. 2ª planta: 2 hab. 
1 baño. Parking incluido. 221.000€

CENTRO CON TERRAZA A NIVEL

Ref. 2410: Centro: Piso con parking y 
terraza de 50m a nivel, 2 hab. dobles, 
cocina offi ce, amplio salón com., 2 ba-
ños (1 suitte), suelos gres, calef. Parking 
incluido. No dude en verlo. A CONSULTAR

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
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El cartell promocional.  L'Ajuntament d'Argentona.  Cedida 

 Des de fa pocs mesos Argentona 
s'ha adherit al Consorci D.O Alella. 
Amb aquesta participació, l'Ajun-
tament vol prendre part en la pro-
moció econòmica i especialment 
turística de l'àmbit territorial de la 
DO Alella, per consolidar-la com 
a destinació turística de qualitat, 
impulsant la sensibilització eno-
turística i vetllar per la qualitat de 
la destinació. 

Amb l'objectiu de donar a co-
nèixer la DO Alella, aquest mes 
d'octubre s'organitza el VI+, un 

 Els habitants d'Argentona poden 
votar des del passat dia 3 d'octu-
bre les propostes que volen que 
s'incloguin dins dels pressupostos 
de l'any vinent. 
El procés participatiu fi nalitza el 
dia 9 d'octubre i haurà servit per-
què cada ciutadà esculli tres dels 
deu projectes fi nalistes que es fi -
nançaran a través d'una partida 
de 500.000 euros del pressupost 
de l'any 2017 de l'Ajuntament. 

El vot es pot emetre presencial-
ment o de forma electrònica.| A.C

El municipi organitza una de les 80 propostes que 
s'organitzen des del Consorci DO Alella 

El dia 9 finalitza el període 
per votar les propostes

esdeveniment de dinamització del 
territori de la DO Alella per donar 
a conèixer i promocionar el món 
del vi a través d'un cicle d'activi-
tats i experiències enoturístiques.  
Es tracta d'una oferta amb més de 
80 propostes per a tots els gustos 
que es desenvolupen al llarg del 
mes d'octubre a la majoria dels 23 
municipis adherits al Consorci.

Argentona  organitza una sessió 
d'Iniciació al tast de vi, que tindrà 
lloc el divendres 7 d'octubre a les 
7 de la tarda al Saló de Pedra. A.C

Argentona se suma al Vi+ amb 
una sessió de tast de vins 

Últims dies per 
participar en la con-
sulta del pressupost 

Cedida 
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Una imatge d'arxiu del festival de titelles L'autopista C-32 Arxiu  Arxiu 

 Els titelles ompliran Vilassar de 
Mar aquest cap de setmana coin-
cidint amb la vintena edició del 
festival de Titelles de Mar Firobi. 
Així, entre el 7 i el 9 d'octubre, 
diversos espais de la ciutat aco-
lliran fi ns a 11 espectacles de tite-
lles representats per companyies 
vingudes d'arreu del territori i que 
tenen en aquest festival mares-
menc, un dels aparadors catalans 
més veterans.

Contes tradicionals i històries 
més contemporànies es mesclaran 
en aquest festival que programa 
espectacles durant tot el dia, amb 
gran nombre de propostes pel di-
vendres a la tarda i tot el dissabte i 
amb un diumenge ple d'activitats 
per a petits i grans. 

Tanmateix, els muntatges no 

Una fira d'artesans i desenes d'activitats completen un 
programa d'onze espectacles per a tots els gustos

Vilassar de Mar celebra el 20è 
Festival de Titelles Mar Firobi   

 
 Els Mossos d’Esquadra van de-

tenir diumenge passat una dona 
de 50 anys a Vilassar de Mar per 
conduir beguda, circular contra 
direcció i amb el carnet retirat per 
la C-32. Els fets es van produir al 
voltant de les sis de la tarda quan 
nombroses trucades van alertar 
al telèfon d’emergències 112 que 
un vehicle circulava en direcció 
contrària al voltant del punt qui-
lomètric 100.

Els agents la van poder inter-
ceptar 6,5 quilòmetres després, al 
quilòmetre 93,5, i van veure que 
presentava signes evidents d’haver 
consumit begudes alcohòliques. 
Després de practicar-li la prova 
d’alcoholèmia, van donar un re-
sultat de 0,57 mg/l.

La dona, de nacionalitat espa-
nyola i veïna de la localitat, anava 
acompanyada de la seva mare, 
de 80 anys. A més a més, no te-
nia el carnet de conduir vigent, 
per tant, davant d’aquests fets 
la conductora va quedar detin-
guda per un presumpte delicte 
contra la seguretat viària, alcoho-
lèmia penal i per conduir sense 
el permís en vigor. La detinguda 
va passar dilluns 26 a disposició 
judicial i en va decretar llibertat 
amb càrrecs. Red.

Va donar una taxa 
d’alcoholèmia de 0,57 mg/l

Detinguda per con-
duir contra direcció, 
beguda i sense carnet   

seran l'únic atractiu del festival, ja 
que hi haurà  el berenar del Firobi, 
la fi ra d'artesans, els tallers de la Sol 
i una cercavila de cloenda. 

Titelles també per a adults
El certamen, que va néixer de 

la mà de l'entitat Firobi i amb el 
suport de l'Ajuntament, reunirà 
titelles de tot tipus i un espectacle 
adreçat als adults. 

Tots els espectacles a l’aire lliu-
re seran gratuïts i la resta tindran 
el preu de 6 euros per als adults 
i 2 euros per als infants, tot i que 
els infants que portin un titella a 
la mà, sigui de casa o feta als ta-
llers, tindran una entrada gratuïta 
per als espectacles que es facin 
a l'Ateneu i a la sala cultural M. 
Roser Carrau.

El programa de TV3 
'Divendres' s'instal·la a Dosrius    

 El programa de TV3 'Divendres' 
s'instal·larà al Maresme la setma-
na vinent. Les tardes del dilluns i 
dimarts 10 i 11 d’octubre, el ma-
gazín de la tarda de la televisió 
pública catalana serà a Dosrius 
i a Canyamars per passar-hi dos 
programes en directe. 

Les dates no han estat triades a 
l’atzar, ja que el cap de setmana 
següent, el del 15 i 16 d’octubre 
se celebrarà la XIII Fira del Bosc 
Medieval de Canyamars.

El dilluns el programa serà a la 
Plaça el Comú de Dosrius, i dimarts, 
a la plaça de l’Església de Canyamars.
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L'edifici sinistrat. Famílies davant l'edifici ACN  ACN 

  L'home que vivia al domicili de 
Premià de Mar on el passat 18 de 
setembre hi va haver una explosió, 
va morir aquest dissabte, segons 
han confi rmat fonts de l'Hospital 
Vall d'Hebron, on es trobava hos-
pitalitzat. Es tracta de la segona 
víctima mortal després de la dona 
que també vivia al mateix pis.

L'home va ingressar a la Unitat 
de Cures Intensives (UCI) d'aquest 
centre sanitari en estat crític amb 
cremades en més del 30 per cent 
del cos i els Mossos d'Esquadra 
estaven pendents de poder-lo in-
terrogar sobre les circumstàncies 
dels fets.

Com a conseqüència de 

Els Mossos d'Esquadra inicien la inspecció ocular del pis 
sinistrat a la recerca de proves 

Mor l'home que vivia al 
domicili de l'explosió a Premià

 Vint-i-quatre de les trenta-cinc 
famílies que van ser desallotjades 
de tres blocs d'habitatges com a 
conseqüència de l'explosió en un 
pis de la Gran Via de Premià de 
Mar, ja han trobat un nou habitat-
ge temporal de lloguer mentre no 
poden tornar a casa seva.

Els afectats són les famílies del 
número 196-198 de la Gran Via, 
on va tenir lloc l'explosió; les de 
l'edifi ci del número 39 del carrer 
Elisenda de Montcada, i també 
els veïns de les primeres portes 
de Gran Via 192-194.

Les famílies desallotjades que 
encara no han trobat habitatge 
continuen passant els dies a casa 
de familiars o en un hotel, que 
des del primer dia es va oferir a 
l'Ajuntament de Premià de Mar 
per acollir les persones afectades 
pel sinistre. A banda, l'Ajuntament 
continua oferint també àpats a 
les persones que ho necessiten.

La previsió és que en els pròxims 
dies el total de famílies afecta-
des pugui instal·lar-se en un nou 
habitatge.

Pel que fa als treballs d'apunta-
lament de l'edifi ci on va tenir lloc 
l'explosió, aquests continuen amb 
normalitat des que es van iniciar 
fa més d'una setmana. Red.

Les feines d'apuntalament 
segueixen endavant 

24 de les 35 famílies 
desallotjades ja han 
tornat a casa

l'ex plo sió, dues persones conti-
nuen hospitalitzades i 36 famíli-
es van haver de ser desallotjades.

D'altra banda, la policia cien-
tífi ca dels Mossos d’Esquadra ja 
ha fet la inspecció ocular al pis de 
Premià de Mar que tenia pendent 
des que hi va haver el succés.

Aquesta investigació tenia pre-
vist, de fet, interrogar l'home in-
gressat per intentar esbrinar les 
causes de l'explosió. Just després 
del sinistre, els Mossos d'Esquadra 
ja van voler deixar ben clar que 
no es descartava cap hipòtesi, ja 
que es podria tractar tant d'un 
accident com d'una defl agració 
provocada. |Red 

El Consell Comarcal dóna 
suport a Premià de Mar

 El president del Consell 
Comarcal del Maresme, Miquel 
Àngel Martínez i Camarasa, ha 
posat a la disposició de l'alcalde 
de Premià de Mar, Miquel Buch, 
els serveis comarcals que l'ajunta-
ment consideri adients per aten-
dre les necessitats de les famílies 
afectades per la defl agració que el 
17 de setembre es va produir en 
un bloc de pisos de la Gran Via. 

El president del Consell Comar-
cal va fer aquest oferiment en la 
visita que va realitzar a Premià 
de Mar per conèixer de primera 
mà el avenços que s'estan fent i 
els entrebancs amb què es troba 
l'Ajuntament. 

Martínez ha posat a disposició 
del municipi diferents serveis ad-
ministratius i d'atenció a les per-
sones. Red.
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OFICINA CENTRE: C. Jaume Recoder, 4 , Local 1 · T 690 284 089 · babn6@tecnocasa.es

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

OFICINA MOLINS I CIRERA:  Nicolau Guanyabens, 1 · T. 935 665 225 · babn5@tecnocasa.es

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

La xarxa més gran de Mataró amb 4 ofi cines, i més de 25 agents per gestionar el teu immoble

VALORACIONS
GRATUÏTES

*HIPOTECA AL

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

ASSESSORAMENT FINANCER GRATUÏT

CINC SENIES
(Ref. habitaclia 9931002058463).

2 Terrenys agrícoles de 5327m2 al camí de 
les cinc sénies. Bona oportunitat per preu. 

74.000€

RND. O’DONNELL (Ref. 213384).
Pis alt amb ascensor, 92m2 distribuïts en 
3 hab., cuina amb galeria, bany, lavabo, 

i ampli salo-menjador. Tocant la plaça 
Granollers. Vistes a mar.

120.000€

VISTALEGRE (Ref. 213247) Casa de 
300m2, gran menjador, llar de foc, 

amplia cuina, 4 hab, 3 banys complets i 
un de cortesia, garatge, soterrani, pati i 
buhardilla amb terrassa. Bones vistes. 

299.000€

CERDANYOLA SUD (Ref. : 207843). Pis 
de 50m2, 2 dormitoris, bany, cuina

i vistes. Per entrar a viure!

59.500€

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

Intermediarios independientes en préstamos y créditos - Red en franquicia - Cada sociedad franquiciada tiene su propio titular y es independiente del franquiciador
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CAMI RAL - CENTRE. (Ref. 214065) 
170m2. 4 habitacions, 2 banys, ascensor, 
terrassa de més de 20m2, cuina offi ce, 

molt lluminós. 

250.000€

PERAMAS (Ref.214137) Sisè pis amb as-
censor, 75m2 distribuïts en 3 hab., bany, 

cuina amb gran galeria, Agradables vistes, 
molta llum i moltes possibilitats. 

89.990€

ELS MOLINS (REF.: 193176). Pis exterior 
i lluminós amb bones vistes, 3 habita-
cions, menjador amb sortida a balcó, 

cuina ind., galeria-safareig i bany complet. 
Reformat per entrar a viure.

79.000€

CERDANYOLA NORD
(Ref.: 198928). Planta baixa de 70m2, 3 

dormitoris, cuina i bany.
Per entrar a viure!

75.000€
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La jove Irene González, amb el projecte de 'The Brain Car'

Irene González, 
idees del futur 

 Mireia Biel

 Amb només 17 anys, el seu nom ja consta en tres 
patents i les ganes de menjar-se el món es dibuixen 
en els seus ulls. Per a la Irene González, ser emprene-
dor és molt més senzill que embarcar-se en negocis 
o desenvolupar un discurs fi losòfi c: “Ser emprenedor 
avui és tenir idees, ser creatiu, buscar la innovació”. 

González fa els primers passos a l’Institut Químic 
de Sarrià de la Universitat Ramon Llull, però les seves 
passes són de gegant. Acaba de tornar del Certamen 
de Jóvenes Investigadores 2016, on ha presentat 
els seus dos projectes més destacats. “Ha estat una 
experiència molt gratifi cant, perquè hi havia grans 
treballs i he pogut conèixer gent amb grans idees”, 
relata González. 

Allà hi ha exposat la iniciativa amb la qual va co-
mençar tot. “A l’ESO, un dels professors que vam 
tenir, l’Ivan Nadal, va crear un club de ciències a 
l’institut d’Argentona on vaig descobrir que la ci-
ència i la tecnologia m’apassionaven”, explica. Va 
ser aleshores quan, al costat de dos companys més, 
van desenvolupar un sistema per a invidents que els 
ajudava a creuar el carrer, el VST. 

L’estudiant, tanmateix, també va fer un pas en-
davant i a Batxillerat va crear una nova aplicació, 
en aquest cas centrada en la somnolència i els seus 
efectes en la conducció, 'The Brain Car': “A casa som 
afi cionats a la tecnologia i vam comprar uns aparells 
que detecten el grau d’atenció”, recorda González, 

que a tall de joc i de descobriment, va veure com 
aquell instrument podia servir per donar resposta 
a una necessitat: “El 30 per cent dels accidents de 
trànsit a Espanya són per la somnolència al volant”.

"Tenia la problemàtica i les eines, només calia tro-
bar la fórmula perquè la tecnologia ajudés a solucio-
nar-ho", remarca. Emprendre, innovar, al cap i a la fi .  

Un certamen, quatre premis

“Els premis sempre són un bon reconeixement que 
t'anima a seguir treballant", comenta González

González va participar al certamen nacional amb 
els dos projectes i en va tornar amb quatre pre-
mis. Es va emportar els especials de les entitats 
privades, l'ONCE, la Fundación ONCE, i el Premi 
Alan Turing. Així mateix, també es va endur un 
accèssit al quart millor treball, "un resultat molt 
satisfactori i que m'anima a seguir treballant", 

APUNTS

Defineix-te: Crec que són una persona aplicada

Un llibre: 'Cumbres borrascosas' d'Emily Bronte

Una pel·lícula: 'La teoría del todo' de James Marsh

Un viatge: M'encantaria visitar els Estats Units

Un referent: Steve Jobs

Un somni: Que els meus projectes siguin una realitat

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

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

80.000�

C.E. en trámite 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. 3111 Z. RDA. CER-
VANTES. Piso grandes 
dimensiones, 4 hab. 2 do-
bles, baño completo con 
ducha, cocina de roble, ga-
lería, comunidad de solo 8 
vecinos.  OPORTUNIDAD.

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. 2450 EIXAMPLE. 
Piso en exclusiva re-
form., pk incl., 4 hab. 2 
dobles, 2 baños com-
pletos (ducha y bañe-
ra), salón 27m2, cocina 
blanca, calefacción, as-
censor. OPORTUNIDAD 
POR ZONA Y PRECIO.

REF. 2444 Z. VIA EUROPA. 
Excelente piso dúplex  con 
pk y trastero incl., 2 terra-
zas 25 y 35m2 con zona 
barbacoa,  2 hab. (antes 3) 
+ estudio, 2 baños compl. 
(1 tipo suite), a.a  y calefac-
ción. No dude en verlo. NO 
DUDE EN VERLO.

80.000�

REF. 5116 - MATARÓ - Z. CIRERA
C.E. en trámite

80.000�

REF. 2457 ZONA EI-
XAMPLE. Oportunidad, 
Cocina y baño con du-
cha reformados, 4 hab. 
2 dobles, suelos terrazo 
pulido, balcón exterior, 
ascensor. Zona bien co-
municada y con  todos 
los servicios. 

C.E. en trámite 130.000€

80.000�

C.E. en trámite

REF. 5117 Z. CIRERA. Pri-
mer piso reformado de 
4 hab., baño con ducha, 
cocina formica con gale-
ría anexa, balcón exte-
rior. Terrado comunitario. 
OPORTUNIDAD.

102.000€

115.000€

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 TOTALMENTE REFORMADO DE DISEÑO. 
Moderno y actual, 4 hab. 2 dobles, baño 
completo con ducha y aseo, gran salón 
comedor de 30m2 con cocina integrada, 
cuarto lavadero, calefacción, ascensor. Le 
encantará!

179.000€

T. 937 965 148

¡OCASIÓN!  PISO REFORMADO

254.000€
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Serietat i efi càcia 
al millor preu

T. 93 757 83 83

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

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

Pis amb imatge impecable 90 m² amb 3 habitacions (1 d’elles suite), 2 banys, 
cuina offi ce amb galeria, saló menjador amb sortida a balcó, aa / cc, terres de 
parquet i traster, ascensor. Molt ampli i lluminós!!                                   T151028

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 amb molt d’encant tot en un ambient de 50m² de superfi cie, 1 bany com-
plet, cuina americana, terres de parquet, tancaments d’alumini, totalment 
reformat!!!                                                                                                   T150289

Mataró. Cent�e 134.000€

Pis en planta baixa de 75m², 2 habitacions, 1 bany complet, cuina offi ce, 
ampli saló menjador, galeria, aa/cc, tancaments d’alumini, ascensor, dues 
terrasses de 9m² i 12m² !!                                                            T151015

MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:

Casa de poble de 300m², planta baixa: 3 habit. (1 doble), cuina office, 1 bany. 1a 
planta 3 habit.(2 dobles), saló menjador, llar de foc, cuina, 1 bany i a la 2a planta 
gran tssa de 60m², espectaculars vistes. Per a reformar al seu gust!!        T250222

Mataró. Llantia 212.100€

Mataró. Molins 157.260€ Mataró. Cent�e

Pis reformat de 90m², 3 habitacions, 1 bany complet amb dutxa, cuina office, 
saló menjador amb sortida a balcó, galeria, calefacció, erres de parquet, as-
censor, traster, semi moblat, PER ENTRAR A VIURE!!!!                         T150928

190.000€

Mataró. Cent�e 228.000€

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

Pis totalment reformat de 40m², 1 habitació amb vestidor, 1 bany 
complet, saló menjador amb cuina integrada, galeria, aa/cc,terrassa 
comunitària, terres de parquet, tancaments d’alumini, ascensor, Im-
millorable zona!!                                                                       T151035

Mataró. Parc Cent�al 86.260€
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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
T103728 Mataró. Centre. Dúplex semi nuevo amue-
blado de 1 habitación, baño completo, salón y con 
terraza de 15 m2!!                                    550€/Mes 

T108200 Mataró. Cirera. Piso muy económico de 70 
m2. 3 Hab., Baño y balcon. No lo deje escapar y con 
todos los gastos incluidos !!!                   575€/Mes

T110102 Caldes d’Estrac. Centre. Piso de 100m² 
de superfi cie, sin amueblar, 4 habitaciones (2 do-
bles) 2 baños, cocina offi ce, calefacción, cierres de 
madera, lavadero, parking opcional, 2 terrazas de 
15m²,muy soleado!!!                                 650€/Mes

T1110396 Mataró. Centre. Preciosa planta baja 
de 90m² de superfi cie, dispone de cocina offi ce, 2 
baños, (uno de ellos con hidromasaje), cierres exte-
riores de aluminio, suelos de cerámica, llar de foc, y 
patio de 15 m² con barbacoa y trastero!! Disponible 
para octubre!!!                                          650€/Mes

T114413 Mataró. Centre. Piso sin amueblar 50m², 
2 habitaciones, 1 baño completo, cocina offi ce, sa-
lón comedor con balcón, calefacción, ascensor, par-
king y trastero incluido, Muy soleado!!     675€/Mes

T110404 Mataró. Centre. Magnífi co piso refor-
mado en 2004 en zona muy tranquila de 70m², 2 
habitaciones (1 con vestidor), 1 baño completo con 
bañera, salón comedor con salida a balcó, calefac-
ción, suelos de parquet y gres catalán, cierres de 
aluminio. Venga a verlo !!!                      675€/Mes

T1.10351 Sant Andreu de LLavaneres. Piso muy 
bien conservado de 110m2 de superfi cie, 3 habi-
taciones dobles con armarios empotrados, 1 tipo 
suitte, 2 baños, amplia cocina con zona comedor, 
cierres de aluminio, galeria cerrada, ascensor y 
balcon de 8 m2!!                                    800€/Mes

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

T1.10044 Mataró. Ciutat Jardí. Primer piso de 
90m² en fi nca privada de 650 m² de terreno, dispo-
ne de 2 habitaciones, 1 baño, cocina offi ce, terraza 
de 30 m² y jardín privado!!! Amueblado y con ca-
pacidad para seis personas!!!              1.200€/Mes

T302926 Mataró. Centre. Local de 80m² con alma-
cén de 35m², 1 baño, persina eléctrica, Ideal para 
servicios o despacho!!                              400€/Mes 

T302897 Mataró. Centre. Local de 100 m² ac-
tualmente centro de estética, en muy buen esta-
do!! Bien situado!!!!                         500€/Mes

T302821 Mataró. Centre. Local de 200 m² de su-
perfície, 2 baños, antes centro médico. Muchas 
posibilidades!!!!!                                  800€/Mes

T302903 Mataró. Z. Plaça de Cuba. Local super 
céntrico de 100 m² con salida de humos, cierres 
de alumino y aa/cc. Totalmente actualizado para 
cualquier actividad!!!!                      1.200€/Mes

T302878 Mataró. Centre. Local en calle peatonal 
en 1ª línia comercial de 120m² al costat de la 
Plaça Santa Anna, 1 bany, terrassa, ideal per a 
qualsevol negoci !!!                           1.500€/Mes

T701443 Mataró. Nave industrial en Mataró de 
1.250 M2 de superfi cie. Es  una excelente nave 
que dispone de todos los servicios. Tiene unos 
inmejorables acabados!!!                   5.000€/Mes

T801550 Mataró. Centre. Parking alquiler en 
Mataró. Superfi cie 10 m2!                      60€/Mes

T801495 Mataró. Centre. Parking de alquiler en 
Mataró. Superfi cie de 15 m2!                   65€/Mes

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

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

134.000€

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

En plena zona comercial. 
Local en primer piso con 250 
m2 de superfi cie, en edifi cio 
con ascensor, balcón y fan-
tástica terraza de 220 m2!!     
2.500€/Mes

T302914     Mataró. Cent�e

Piso de 100m2, 4 habitac. 
(2 dobles) 2 baños, cocina 
offi ce, aa/cc, cierres made-
ra, galeria, 2 terrazas 15m2 
y parking opcional. Todo 
amueblado. Soleado!!! Po-
sibilidad  alquilar por tem-
porada!!             650€/Mes

T110103     Caldetes. Cent�e
Piso obra nueva de 65 m², 
dispone de 2 habit., 1 Baño 
con ducha, cocina americana 
equipada, aa/cc y calor por 
bomba de aire, aislamiento 
térmico, placas solares y as-
censor. Preciosa tza 60 m²!!!                      
850€/Mes

T110322   Mataró. Cent�o

Local de 240 m2 de super-
fi cie, en planta segunda y 
tercera, cocina equipada, 
barra de bar, balcon, ascen-
sor. Ideal para escuela de 
cocina, pasteleria, degusta-
ciones!!!!         1.100€/Mes

T302772     Mataró. Cent�e

2º piso sin ascensor, 72 m² 
con 3 habit, baño, cocina 
independiente, aa/cc, cierres 
de aluminio y preciosa terra-
za de 6m². Piso reformado 
y totalmente exterior. Muy 
luminoso!!!!        625€/Mes

T110403   Mataró. Rocafonda

Dúplex amuebl. 140m2, de 3 
habit. dobles, 2 baños, cocina 
equipada, armarios empotra-
dos, calefacción, galeria equi-
pada con lavadora y secadora. 
Magnifi ca zona comunitaria 
con piscina!       1.200€/Mes

T110378  Sant Vicenç Montalt

Piso todo exterior impecable 
110m², 4 habit. (1 suite), 2 
baños compl, cocina offi ce 
equipada, salón comedor con 
balcón, galería, aa/cc, cierres 
de aluminio, ascensor, par-
king y trastero opc. Totalmen-
te amueblado!!    850€/Mes

T110408  Mataró. Vista Aleg�e

Local de 105 m² de super-
fi cie, en planta baja. Ideal 
para oofi cinas centro medico, 
estetica, etc. Buena situa-
cion!!!! Local con encanto!!! 
500€/Mes

T302793    Mataró. Cent�e
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MATARÓ - Pl. Illa Cristina R 17705

COMPRAR ÉS MÉS BARAT QUE LLOGAR. TREU-NE BENEFICI!

MATARÓ - Rocafonda
MATARÓ - Escorxador
MATARÓ - Molins
MATARÓ - Cerdanyola
MATARÓ - Peramàs
MATARÓ - Peramàs
MATARÓ - Llàntia
MATARÓ - Centre
MATARÓ - Via Europa

Les vivendes estrella
són exclusives d’Urbenia

Entra a www.urbenia.es per veure
el tour virtual de la vivenda!

DOSRIUS - Canyamars R 16761

Pis de 3 habit, ampli saló, cuina indep., i 
parking inclòs. Zona molt tranquil·la!

113.000 €

R.16023
R.16489
R.16679
R.17327
R.16089
R.17547
R.17673
R.14982
R.17610

REFERÈNCIA POBLACIÓ I ZONA CARACTERÍSTIQUES PREU DE
VENDA

QUOTA
HIPOTECÀRIA

LLOGUER
APROXIMAT RENDIBILITAT

Pis - 70m2 - 3 hab - 1 bany 
Pis - 57m2 - 3 hab - 1 bany
Pis - 55m2 - 2 hab - 1 bany
Pis - 72m2 - 3 hab - 1 bany
Baix - 85m2 - 3 hab - 1 bany
Pis - 83m2 - 3 hab - 1 bany
Pis - 50m2 - 2 hab - 1 bany
Pis - 65m2 - 2 hab - 1 bany
Pis - 58m2 - 2 hab - 1 bany

Pis gran de 110m2 amb ascensor, saló 
amb balcó i 4 habitacions. Molt exterior!

135.000 € 146.000 €

MATARÓ - Centre R 17707

Magnífi c pis de 4 habit., ascensor, cui-
na indep. i balcó amb vistes al mar.

MATARÓ - Eixample R 41045

Gran casa de 300m2, local + vivenda, 
amb 5 habs, golfes 35m2 i terrassa de 
25m2.

315.000 €

MATARÓ - Centre R 17649

Ampli pis de 4 habitacions tot reformat, 
amb 2 banys i cuina offi ce. Disposa de 
traster.

240.000 €

50.000 €
56.000 €
66.000 €
79.000 €
79.900 €
97.200 €

106.900 €
135.000 €
135.000 €

9,36%
8,57%
7,64%
7,14%
7,88%
7,16%
5,66%
5,78%
5,78%

184,87��€/mes
206,99€�/mes
243,95 �€/mes
292,00€ /mes
295,33€�/mes
359,27€�/mes 
395,12€�/mes
498,99€�/mes
498,99 €�/mes

390 €�/mes
400€�/mes
420€�/mes
470€�/mes
525€�/mes
580€�/mes
500€�/mes
650€�/mes
650€�/mes

220.000 €

MATARÓ - Pl. Granollers R 16883

Habitatge gran metratge 115m2, 4 
habs, ampli saló, terrasseta. Pk inclòs.

Les vivendes estrella
són 

CANET DE MAR - Centre R 17649

Pis a 2a línia de mar, pàrquing i traster, 
3 habit. i saló amb aire condicionat.

159.000 €

Pis de 3 habit, ampli saló, cuina indep., i Magnífi c pis de 4 habit., ascensor, cui-

260.000 €

MATARÓ - Cirera R 41041

Casa cantonera orientada al mar, amb 
4 habit. dobles, terrassa a nivell i porxo
Casa cantonera orientada al mar, amb 

2P URBENIA-INMOBILIARIA.indd   2 5/10/16   17:39



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

Premià de Mar
C/De la Mercè, 74

Arenys de Mar
Riera Pare Fita, 30

Barcelona

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

MATARÓ - Cerdanyola R 14689

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

MATARÓ - Cirera R 11023

50.000 €

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

MATARÓ - Cerdanyola R 15585

58.000 €

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

MATARÓ - Cirera R 12701

59.000 €

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

MATARÓ - Centre R 14756

69.000 €

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

MATARÓ - Rocafonda R 15256

70.000 €

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

E
C

O
N

Ò
M

IC
S Pis de 4 habitacions, cuina i banys 

reformat, saló amb balcó, lluminós. 

66.000 €

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

50.000 €

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

45.000 €

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

Ronda Prim, 82 Avda. Borbó, 17

R 17695LLAVANERES - Centre

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

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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Entra a www.urbenia.es per veure
el tour virtual de la vivenda!

315.000 €
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