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www.sucasa.es
+ Informació + immobles + fotos

73.000€

INVERSIÓN!
Ref. 12454 JTO. CTRA. MATA: Segundo piso 
de altura asequible y totalmente reformado . 
Sea propietario y pague menos que un alquiler.  
Presenta una distribución muy acertada sobre 
70m2. 3 dormitorios (actualment 2). Salón co-
medor ampliado. Cocina totalmente actualiza-
da. Baño c/ducha. Suelos de parquet.

150.000€

PISO NUEVO CON PATIO 120M2
Ref. 12228 CERDANYOLA: Buena ocasión 
por características. Vivienda de 90m2 en pri-
mera planta.  Muy bien distribuidos Con gran 
patio a nivel 120 m2.Edifi cio pocos vecinos. 2 
dormitorios dobles. salón  25m2 con acceso 
directo al patio. Cocina independiente. Baño. 
Acabados de calidad. Parking opcional!

215.250€

SITUACIÓN PRIVILEGIADA
Ref. 12571 PARC CENTRAL: Vivienda 85m2. 
IMPECABLE. Distribución muy acertada, fun-
cional con mucha luminosidad. Estado excep-
cional y bonita su decoración. Gran salón con 
terracita. Cocina totalmente equipada. dormito-
rios dobles. Baño muy amplio. Balcón posterior, 
parquet. Calefacción. A/A. Parking incluido.

112.260€

SIN VECINOS ARRIBA
Ref. 12317 Z. CAMÍ DEL MIG: En zona tran-
quila junto gran zona verde. Bonito piso 90 
m2 reformado de forma impecable. Imagen 
actual y calidad reforma. Distribución cuadra-
da. Salón comedor ampliado. Cocina equipa-
da con Terracita a nivel. Galería. Habitaciones 
dobles. Parquet. Parking opcional!

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

+ DE 13.000 IMMOBLES GESTIONATS

T

VENUT!

Ref. 12554
Z. VIA EUROPA

195.000€

 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

87.000€

PRECIO REALMENTE BUENO
Ref. 12606 CERDANYOLA SUR: 2º de altu-
ra totalmente exterior. Esquinero. 80m2 sin 
pasillos. 3 dor. Salón luminoso. Cocina reform.
con galería. Baño con plato de ducha. Suelos  
gres. Puertas en roble. Perfecto estado, en-
trar a vivir. Zona comercial. Buena rentabili-
dad inversores. Llámenos!!

T

275.000€

ÚNICO Y EXCLUSIVO
Ref. 12605 VIA EUROPA: El mejor ático de 
la zona!! Ático dúplex  con una superfi cie útil 
de 90m2 + 90 m2 de terraza superior. Exterior 
por completo. De inmejorable estado y presen-
cia  realmente bonita. Amplia salón comedor. 
Cocina offi ce.3 dormitorios. 2 baños (1 suitte).
Parquet. Calefacción. Parking incluido.

T

189.000€

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

T

73.000€

INVERSIÓN!
Ref. 12454 JTO. CTRA. MATA: Segundo piso 
de altura asequible y totalmente reformado . 
Sea propietario y pague menos que un alquiler.  
Presenta una distribución muy acertada sobre 
70m2. 3 dormitorios (actualment 2). Salón co-
medor ampliado. Cocina totalmente actualiza-
da. Baño c/ducha. Suelos de parquet.

T

130.000€

PRÁCTICAMENTE NUEVO
Ref. 12528 Avda. del Perú:  En edifi cio prác-
ticamente nuevo. Piso perfecta distribución. 
Muy soleado y está como nuevo. Salón de 25 
m2. Balcón. Cocina semi-abierta. 3 dormito-
rios. 2 baños (uno tipo suitte). Calefacción. 
Sin duda es una excelente ocasión!!

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

150.000€

PISO NUEVO CON PATIO 120M2
Ref. 12228 CERDANYOLA: Buena ocasión 
por características. Vivienda de 90m2 en pri-
mera planta.  Muy bien distribuidos Con gran 
patio a nivel 120 m2.Edifi cio pocos vecinos. 2 
dormitorios dobles. salón  25m2 con acceso 
directo al patio. Cocina independiente. Baño. 
Acabados de calidad. Parking opcional!

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 auto-
pistas. 4 dormitorios. Salón comedor de 28 
m2. Cocina equipada y de calidad. Ascensor!

T

250.000€

EXCELENTE INVERSIÓN
Ref. 12607 CENTRO-Z. PZA.CUBA: Aten-
ción inmejorable oportunidad por cualidades!.
Casa de cos típica del centro (1936), planta + 2 
alturas en pleno centro, fondo de 24 mts (de los  
que 14 son edifi cables). 180 mts + patio . 4 dor. 
Reformas habituales de una casa de este tipo 
pero con el encanto de las casas antiguas.

T

99.950€

ATENCIÓN A ESTE INMUEBLE!
Ref. 12494 CENTRO/Z.PZA. TERESES: 
Ocasión especial de mercado actual. Con el 
encanto de una fi nca centenaria. Piso singu-
lar tipo dúplex con una terraza bien orientada 
de 40m2, reformado de forma impecable. 2 
habitaciones (una parte superior). Suelos par-
quet. Excelente compra.

T

215.250€

SITUACIÓN PRIVILEGIADA
Ref. 12571 PARC CENTRAL: Vivienda 85m2. 
IMPECABLE. Distribución muy acertada, fun-
cional con mucha luminosidad. Estado excep-
cional y bonita su decoración. Gran salón con 
terracita. Cocina totalmente equipada. dormito-
rios dobles. Baño muy amplio. Balcón posterior, 
parquet. Calefacción. A/A. Parking incluido.

T

112.260€

SIN VECINOS ARRIBA
Ref. 12317 Z. CAMÍ DEL MIG: En zona tran-
quila junto gran zona verde. Bonito piso 90 
m2 reformado de forma impecable. Imagen 
actual y calidad reforma. Distribución cuadra-
da. Salón comedor ampliado. Cocina equipa-
da con Terracita a nivel. Galería. Habitaciones 
dobles. Parquet. Parking opcional!

T

Ref. 12554
Z. VIA EUROPA
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d'Història del Casal. L'Open Puig i Cadafalch –que 
era d'aquí, on ja llavors ja no es feia res– es fi xa en 
les muralles que tenim, tot i no tenir res. Als Dolors, 
demanant tanda, hi pots veure el resultat de la res-
tauració. Resulta que no sé quants turistes es deuen 
haver equivocat i, ens diuen i notem, han fet cap a 
la ciutat que no té res. Hi ha cicles independents de 
música electrònica o cinema alternatiu. A Sant Simó 
van més enllà del sabre i això del primer ferrocarril 
sembla que tira. Deu ser un res i mig. I la setmana 
que ve hi ha un festival per tornar a fer que el som-
riure entranyable de l'Aleix se'ns encomani a tots.

Deu ser allò del qui no plora no mama, però potser el 
discurs reiterat hauria de deixar-se de penjar llufes, 
llepar ferides i fer competició de rebequeries i mutar 
a l'autocrítica i la necessitat de perspectiva. Buscant 
la ciutat de no sé quin any, com diu fer l'Ajuntament, 
a veure si també hi trobem una mica de caràcter per 
no ser l'ase dels propis cops. 

Opinió: Cugat Comas

 Ja ho diuen, ja, que a Mataró mai s'hi fa res. Ho 
conclouen els que són piadosos a Facebook i els qui 
sentencien a Twitter. Assenteixen les famílies a taula 
i ho conclouen els bars on encara es fan converses 
de bar, que també és una espècie en perill d'extin-
ció. A Mataró no s'hi fa mai res perquè som d'una 
manera de ser capcota, evoluciona la teoria, més 
de portes endins. Per això col·leccionem un ampli 
currículum de coneguts al cementiri dels projectes 
fallits que, si el volen ubicar, deu quedar encara més 
amunt que el de les Valls. A Mataró mai s'hi fa res de 
bo i val més que ens hi fem a la idea.

El primer cap de setmana d'aquest mes que torna a 
ser el mes del no s'hi fa res, un grapat de 5.000 mata-
ronins caminaven amb la mateixa samarreta i més de 
mil miler més anaven de blau a l'altra punta de país 
per fer castells. Dissabte se celebrava el 70è aniver-
sari del Museu Arxiu i ara comença el 30è del Grup 

Res de bo

L’ENQUESTA

Estàs d'acord amb les 
noves ordenances fiscals?

93,5% No.
6,5% Sí.

UNITAT PEL CSDM

LA PREGUNTA

Quin equip creus que pot 
pujar de categoria aquest 
any?

PINTADES D'AMENAÇA

El periodista i foto-periodista Jordi Borràs va omplir a vessar Buc de 
Llibres en un acte sobre el fenomen de la ultradreta a Catalunya

APLAUDIT:  Que tots els grups del 
Ple i la Coordinadora per la sani-
tat pública facin pinya per exigir 
solucions és bon senyal.

CASTIGAT: La llibreria Buc de 
Llibres va aparèixer grafi tada 
d'amenaces a Jordi Borràs. Actes 
així mereixen condemna ferma.

VOTA L'ENQUESTA A:

 Daniel Ferrer 

Davant de tot
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#1. 
Per no pagar comissions.
Ni d’administració 
ni de manteniment.

Aquest és només un dels 7 motius per ser titular d’un 
Compte Expansió. Us convidem a descobrir els altres 6 a la 
vostra oficina de Banc Sabadell de Mataró.

Sabadell

Ser titular d’un Compte Expansió és fàcil: 
només necessiteu domiciliar una nova
nòmina, pensió o ingrés regular mensual
per un import mínim de 700 euros que no 
procedeixi d’un compte obert en el grup 
Banc Sabadell a nom del mateix titular.

Aquesta oferta és vàlida a partir del 26 de
setembre de 2016 (rendibilitat 0% TAE).
Esperem la vostra visita a qualsevol de les
nostres oficines. Si voleu, també us podeu
informar del Compte Expansió
trucant-nos al 902 323 000.

Banco de Sabadell, S.A. es troba adherit 
al Fons Espanyol de Garantia de Dipòsits 
d’Entitats de Crèdit. La quantitat màxima 
garantida actualment pel fons esmentat 
és de 100.000 euros per dipositant.

157011_TotMataro_Motivos Expansion_Mataro 150x228_Octubre 2016_CAT.indd   1 11/10/16   11:47
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EL NÚMERO 1.500
El Tot Mataró i Maresme assoleix una xifra rodona, 
símbol de la fi delitat de la ciutat a la revista
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Especial Pla d’en Boet
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 Foto antiga Les portades

 L'àgora mataronina ha estat i és, 
sens dubte, la Plaça Santa Anna. 
En aquesta fotografi a, que for-
mava part d’una sèrie de postals 
de la ciutat, s’hi poden apreciar 
els diversos comerços de la zona, 
així com el tramvia, que aleshores 
travessava la plaça i els estendards 
que es penjaven dels fanals amb 
anuncis i publicitat, una pràctica 
avui transformada. 

El tramvia travessa la Plaça Santa Anna

La foto, que data de la primera 
meitat del segle XX, està feta des 
de la vora de la porta de l’església 
de Santa Anna, que permet veure 
clarament la via del tramvia que 
creuava pel mig de la plaça, així 
com els edifi cis que la rodejaven. 
Al fons a l’esquerra hi ha l’entrada 
al carrer Santa Teresa i just al cos-
tat, els edifi cis de Can Serras a una 
banda i de l’actual Bankia a l’altra. 

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

Foto: Cedida

Foto antiga 1741.indd   1 11/10/16   16:07



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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Nova protesta per la situació del CSdM 
El Ple en bloc exigeix al Govern de la Generalitat que es resolgui la “greu situació” del 
Consorci amb inversions 

Política Marta Gómez

 Nova protesta dijous passat 
per la situació econòmica del 
Consorci Sanitari del Maresme. 
Al Ple Municipal d’aquest mes 
d’octubre, la Coordinadora en 
Defensa de la Sanitat Pública de 
Mataró – Maresme, es va tornar  
a aplegar a les portes del consis-
tori per reclamar que es resolgui 
la “greu situació”. 

De fet, ho feien en relació a la 
Declaració Institucional que es 
debatia en aquest Ple i en la que 
tots els grups municipals per una-
nimitat aprovaven en bloc. Una 
declaració en la qual es mostra la 
preocupació per la manca de res-
posta del Govern de la Generalitat 
tant pel que fa al fi nançament, 
les inversions i la sobrecàrrega de 
treball. Una situació que, alertava 
l’Ajuntament, posa en risc els alts 
índexs d’atenció assistencials as-
solits en els últims anys.

Inversions urgents
Va ser l’Alcalde de Mataró, David 
Bote, qui va llegir la moció. Una 

moció que demanava que les in-
versions urgents es facin de ma-

nera immediata i, les no urgents, 
que es pressupostin segons les 

prioritats.  Qui també va inter-
venir en aquest punt va ser la 
Coordinadora. Ho va fer Tarsici 
Aragó, qui va assegurar que la si-
tuació del CSdM ha empitjorat 
durant aquest estiu. Aragó va des-
tacar que els equips d’atenció pri-
mària estan col·lapsats, les llargues 
llistes d’espera que existeixen en 
les visites programades, les ur-
gències de nit que s’han tancat 
en diferents CAP, la saturació dels 
serveis d’atenció domiciliària i els 
projectes pendents que haurien de 
revertir i millorar tota aquesta situ-
ació i que no s’han tirat endavant.

50

Mig centenar de 
persones es va 
manifestar a les 
portes de l'Ajuntament 
en defensa de la sanitat 
pública

Durant la intervenció de la Coordinadora es va lamentar també 
la sanció obtinguda per la manifestació que es va organitzar a la 
Plaça França el passat mes de maig. Una manifestació que es va 
considerar il·legal i per la qual es va multar recentment amb 500 
euros als seus organitzadors. La Coordinadora va mostrar-se en 
contra d'aquesta sanció i va assegurar que “no vam cometre cap 
delicte, vam exercir un dret fonamental, el dret de manifestació 
en defensa d’un servei molt important per a les persones”.

“No vam cometre cap delicte”

CiutatCiutat núm. 1741  del 14 al 20 d'octubre de 2016
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El solar de l'Eix Herrera on es construiran els nous habitatges.  Daniel Ferrer

Desencallant l'Eix Herrera  
Un dels tres solars buits que es troben a la zona del barri de l'Havana inicia les obres 
per construir una illa amb més d'un centenar d'habitatges i set locals comercials

Urbanisme: Mireia Biel

 La construcció d’una illa d’ha-
bitatges a l’anomenat Eix Herrera, 
podria convertir-se en el punt d’in-
fl exió per desencallar aquesta zona 
del barri de l’Havana-l’Escorxador, 

històricament poc connectada 
amb el centre de Mataró i amb 
poca vida comercial. 

Entre la plaça Fiveller i el carrer 
Pacheco hi ha tres illes buides des 
de fa anys. La que fa cantonada 
amb el mateix carrer Pacheco i el 

carrer Herrera és de propietat pri-
vada i una promotora ha demanat 
començar-hi les obres per aixe-
car-hi immobles. Una bona notí-
cia per al sector de la construcció 
que veu com un nou projecte se 
suma a d’altres que s’han iniciat 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat

Obertura 1-2 ciutat 1741.indd   2 11/10/16   17:04



a altres espais de la ciutat com a 
Cirera, al carrer de Sant Josep o a 
la zona del Rengle, entre altres.

 Tres anys de construcció
La regidoria d’Urbanisme, Núria 
Calpe, explica que, de moment, 
l’empresa disposa de la llicència 
per iniciar els treballs de fonamen-
tació i excavació dels soterranis, 
però ja es coneix com quedarà 
distribuïda l’illa un cop s’acabin 
les obres. “Estem parlant d’un pe-
ríode de construcció que podria 
durar uns tres anys en total i que es 
dividirà en dues fases que es faran 
molt seguides”, especifi ca Calpe. 

La primera, que es va començar 
a fi nals de l’estiu, preveu edifi car 

a la zona colindant amb el carrer 
Pacheco. Calpe detalla que “aquí 
s’hi construiran edifi cis d’entre 
quatre i cinc pisos d’alçada que 
inclouran 48 habitatges i 3 locals 
comercials”, que es completaran 
amb una segona fase que permetrà 
assolir un total de 107 habitatges i 
7 locals a la part que dóna al carrer 
Floridablanca.

A data 24 de desembre de 2015 
l’empresa promotora propietària 
de l'illa 2, va presentar a l’Ajunta-
ment una sol·licitud de reajust de 
l’ordenació volumètrica, acom-
panyant una memòria justifi cati-
va per redactar un Pla de Millora 
Urbana. Com comenta Calpe, això 
va motivar” l’aprovació per part del 

Ple del  “Pla de Millora Urbana de 
l’illa 2 de l‘Eix Herrera” per a l’or-
denació volumètrica”. En conse-
qüència, es van haver de reajustar 
alguns dels paràmetres urbanístics 
relatius a la volumetria, sense cap 
incidència en la distribució del sòl, 
sostre i aprofi taments assignats pel 
planejament.  El Pla de Millora està 
pendent d’aprovació defi nitiva per 
part de la Generalitat.

Els dos solars restants, aturats
Aquesta, tanmateix, serà l’única 
illa que de moment veurà com els 
projectes que s’havien planifi cat fa 
anys que tiren endavant. Les altres 
dues, que fan cantonada l’una amb

Segueix a la pàgina següent

www.totmataro.cat/ciutat
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el carrer Herrera i la Plaça Fiveller i 
l’altra amb el carrer Prat de la Riba 
no patiran modifi cacions. 

Aquesta última, que es troba a 
la cara nord de la ciutat, segueix 
essent sòl reservat per a edifi cació 
escolar, en què la Generalitat té 
previst ubicar-hi la futura escola 
Joan Coromines. Una obra que, 
d’altra banda, està ajornada sine
die. 

Mentre aquesta actuació no es 
dugui a terme, el solar està partit 
en dos per assumir un aparcament 

i un espai de correcan, tal com 
recorda Calpe, amb la motivació 
“de donar ús ciutadà als espais”. 
La parcel·la que es troba tocant a 
la Plaça Fiveller, en canvi, és ges-
tionada per PUMSA i de moment 
no està previst que s’hi hagi de 
realitzar cap actuació. 

Activar la zona
La construcció de l’illa d’habitat-
ges, però, serveix d’excusa per a 
“tirar endavant també el projecte 
urbanístic per connectar aquesta 

zona amb el centre de la ciutat”, ex-
plica Calpe. “Des del carrer Herrera 
es veu el campanar de Santa Maria, 
de manera que tenim un carrer 
que podem convertir en avingu-
da i on podem invertir esforços 
per activar-ho comercialment”, 
assegura la regidora.

Per això, a banda que l’immoble 
incorpori alguns locals d’ús co-
mercial, l’obra preveu eixamplar el 
carrer entre deu i vint metres en el 
tram comprès entre Floridablanca 
i plaça de Fiveller.

Daniel Ferrer 

Ve de la pàgina anterior

Ciutat
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Daniel Ferrer 

Solar de PUMSA

Aquest és el solar que pertany 
a PUMSA i on no està previst 
realitzar-hi cap actuació de 
moment. En el pla urbanís-
tic, aquí també hi correspon 
la construcció d'habitatges, 
part dels quals corresponen 
a lloguer social. 

1
L'escola Coromines

En aquest espai hi està pre-
vista l'escola Joan Coromines, 
un projecte de moment aturat 
sine die per la Generalitat de 
Catalunya. L'Ajuntament té 
habilitats en aquest solar un 
aparcament públic i una zona 
de corre-can. 

2
Nous habitatges

Aquesta és la parcel·la desti-
nada a la construcció d'habi-
tatges on han començat les 
obres. S'hi construiran edifi cis 
d'entre quatre i cinc plantes 
amb un total de 103 habitatges 
i 7 locals comercials que esta-
ran enllestits en uns tres anys. 

3

1

2

3
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 Arxiu 

Ara fa 40 anys que els veïns, organit-
zant-se, van salvar Les Esmandies de 
l'amenaça d'un enderroc cantat 

Peramàs

Barri
a barri

1
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Les Esmandies, el gran equipament del barri, celebra aquest 
diumenge els 40 anys des que es va salvar, amb un programa 
extens de celebració, amb activitats durant tot el dia a les quals 
estan convidats de forma específica tots els veïns del barri, així 
com els usuaris de l'equipament, així com el grup de veïns i 
veïnes que es van mobilitzar i van aconseguir aturar les excava-
dores fa 40 anys. A la celebració hi haurà xocolatada i gegants 
al matí, inauguració d'una exposició, concert a les 12h amb Kaj 
Tiel Plu, un dinar popular amb arrossada a 5 euros el tiquet i 
cinema a les sis amb la projecció de 'La Estrategia del Caracol'.

La celebració, 
diumenge 
durant tot el dia

Vista al barri

Per entendre Peramàs cal conèixer 
Les Esmandies. El barri residencial, 
de cases baixes sobretot, articulat 
al voltant de places àmplies i ben 
comunicat amb tres zones motrius 
de la ciutat com són el Pla d'en 
Boet, Cerdanyola i l'Eixample, té 
en l'edifi ci de Les Esmandies el seu 
element més històric i singular.

Les Esmandies són un casa-
lot del segle XVIII, d'arquitectu-
ra singular i amb un ampli pati 
al voltant. El 1972 l'Ajuntament 
franquista n'havia autoritzat l'en-
derroc en una operació urbanística 
que de bon començament va tenir 
l'oposició veïnal. Molt abans que 
el primer Ajuntament democràtic 
frenés l'operació, el 1976, el bar-
ri va organitzar-se amb el crit de 
“Salvem Les Esmandies, encara hi 
som a temps!". Va ser una de les 
mobilitzacions socials i veïnals més 
importants dels anys setanta, que 
va fer força i va impedir que Mataró 
es quedés sense un espai històric 
com aquest. D'aquell moviment 
en va néixer l'Associació de Veïns.

 Anna Aluart 

 Arxiu 
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 Com és el barri de Peramàs? 
És un barri on hi ha molt de co-
merç, moltes botigues. En general 
és una zona molt comercial. 

Què hi podem trobar?
Doncs, hi podem trobar botigues 
de comestibles, supermercats, 
fruiteries, peixateria, carnisseria, 

"És cert que hi falta molt aparcament  
però no em canviaria de barri"
Entrevistem Rosa Maria Sánchez, propietària de Aart Perruquers

merceria, perruqueries, farmàci-
es,... la veritat és que al barri de 
Peramàs hi ha de tot. No ens fal-
ta de res!

barri a barri Peramàs - Esmandies
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C/ Miquel Biada nº85, bajo izq.

www.mundicasamataro.com
T. 937 986 339 · F. 937 574 343

REF.5040, Z. CERDAÑOLA: Piso con ascen-
sor, 3hab (2 dobles), baño completo refor-
mado, cocina conservada anexa a galería, 
balcón a la calle, vent., aluminio, puertas 
xapelli, suelos gres. 86.000€.
PISO PARA ENTRAR A VIVIR

REF. 5119 Z. CENTRO: Piso de 105 m2 aprox., 
4hab., cocina y baño reformados, vent. alu-
minio, calefaccion, carp. cerezo, balcón a la 
calle, cerca de la plaza Granollers, listo para 
entrar a vivir. parking opcional. 240.000€.

REF.5071. SEMICENTRO. Piso  de 4 hab, coci-
na reformada  anexa  a galería, baño completo 
reformado mas aseo con plato ducha, vent. 
aluminio/madera, suelos terrazo, balcón a la 
calle con vista a mar y montaña. 148.000€.

Z. CERDAÑOLA. LOCAL EN ALQUILER:
PRECIO: INFÓRMESE.

REF. 5121 Z. PERAMÀS:
Piso alto con vista y ascensor, 3 hab., baño 
con ducha, cocina conservada,  vent. alu-
minio, balcón a la calle, cerca de todos los 
servicios.110.000€.

Dius que hi ha diferents 
perruqueries. 
Sí, en som unes quantes, però la 
veritat és que ens relacionem i por-
tem molt bé entre nosaltres. Jo ja 
fa cinc anys que vaig obrir. 

Molta competència
Cada una tenim un tipus diferent 
de clientela i la competència no és 
deslleial. Si necessitem qualsevol 
cosa, ens ajudem sense problemes. 
De fet, jo sóc del gremi i m'encar-
rego de fer formacions a la zona. 
Suposo que això també fa que hi 
hagi bona relació.

I com és la relació entre veïns?
Bé, molt bé. Jo la veritat és que es-
tic molt contenta. La zona és molt 
bona, la relació amb tothom és 
molt familiar i hi ha molta clientela.

Quines creus que són les 
mancances de la zona?
El pitjor és l'estacionament. I 
això que a la Ronda O'Donell hi 
ha zones d'aparcament d'una 
hora i mitja! Però tot i així no és 
suficient. La majoria de gent ge-
neralment es queixa de la manca 
d'aparcament, ja no només pels 
que vivim al barri, sinó per a 
aquells que vénen de fora a com-
prar-hi o a visitar a algú. Molts 
dels meus clients m'ho diuen i 
se'm queixen. A mi tot això em 
sap greu, perquè, si no fos per 
això, tot seria excel·lent. Aquest 
és el gran problema. 

Quina hauria de ser la solu-
ció?
La solució per a mi seria po-
sar-ne més. Sota la Biblioteca 

Pompeu Fabra ja hi ha un pàr-
quing, però és per a particulars. 
El que ens manca aquí és un pàr-
quing gran i públic. Aniria molt 
bé per a tots.

Quan fa que ets al barri?
Jo hi he nascut, m'hi he criat des 
de sempre. Hi he viscut tota la 
vida i fins i tot hi he posat el meu 
negoci. 

T'has plantejat mai canviar-te 
de barri?
És cert que hi falta molt aparca-
ment però no em canviaria mai 
de barri, a mi m'encanta. Jo la 
veritat és que estic molt conten-
ta. Ara estic situada en un lloc 
molt de pas i la gent passeja i 
com més gent passi per davant, 
més possibilitats que entrin!

núm. 1741 del 14 al 20 d'octubre de 2016
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  La Montse és una de les granges 
més conegudes de tota la ciutat i 
un dels referents de Peramàs. Al 
capdavant hi ha en Carles Noé, 
que s'estima el barri.

La Montse va canviar d'imatge 
recentment.
Vam voler ser pioners en un canvi 
que crec que és necessari extra-
polar a tot el barri. No només els 
locals del Centre de Mataró han de 
ser macos! Per això vam donar-li 
aquest aire vintage, modernista, 
antic i cuidat. I ara ve gent de tota 
la ciutat. D'aquesta manera vam 
donar nous aires a una Granja que 
ja té 30 anys d'història. 

Recomanes fer el mateix a al-
tres comerços?
Oi tant! Alguns ja han fet reformes 
integrals o canvis de look. És allò de 
"renovar-se o morir", no hi ha més 
elecció. Hem de seguir canviant el 
barri entre tots. I que ens deixin.

Què vols dir?
Crec que l'Ajuntament ens té co-
llats a impostos i només que posa 
pegues a la petita i mitjana empre-
sa, que és la que fa la ciutat. En 
el cas de l'hostaleria, temes com 
la regulació restrictiva de les ter-
rasses o els nous horaris són pals 
a les rodes. Ciutats com Arenys 
posen facilitats, a Mataró tot són 

“Hem de seguir canviant el barri entre tots”
Carles Noé, al capdavant de la Granja Montse, reclama que "no s'oblidin els barris"

impediments i tracte diferencial. 

Del Centre envers la resta?
Sí. Com pot ser que alguns carrers 
del Centre es netegin cada dia i 
en canvi la Ronda O'Donnell un 
cop a la setmana. Que no paguem 
els impostos nosaltres? Mataró 
hauria d'anar més a l'una. No pot 
ser que la gent de Peramàs enca-
ra digui que va a Mataró quan va 
al Centre. La ciutat no està unida 
i ho hauria d’estar. Amb el tema 
del comerç es nota molt. Cal cui-
dar la petita i mitjana empresa i 
no es fa. L'últim any han tancat 
vint locals a la Ronda O'Donnell. 
Sort que havíem sortit de la crisi!

barri a barri Peramàs - Esmandies

Tot barri 5,6.indd   2 11/10/16   18:52



10

 La història d’un barri com 
Peramàs la fan, dia a dia, els seus 
comerços. Un dels que està d’ani-
versari és Market Software que ce-
lebra aquest 2016 els seus 20 anys 
de presència. Molta gent coneix i 
confia en els seus serveis. Es tracta 
d’una referència en informàtica, 
que disposa d’una botiga oberta al 
públic de 145 metres quadrats en 
els quals destaca un gran assortit 

de productes i una imatge molt 
acurada.

Allò que fa diferent Market 
Software és l’atenció personal i 
un servei post-venda pensat exclu-
sivament en el client i per tant als 
antípodes de les grans superfícies, 
on no hi ha tracte personalitzat ni 
t’acompanyen i aconsellen en tot 
el procés de compra.

Les oficines de l’empresa estan 

20 anys de Market Software
L’empresa de José Luis Llera és la referència del barri en productes i serveis integrals 
relacionats amb el món de la informàtica

a cent metres de la botiga. Des 
d’allà es gestionen tots els serveis 
professionals.

Market Software són distribuï-
dors al Maresme dels programes 
de gestió empresarial de Sage i de 
a3ERP. També realitzen el mante-
niment informàtic d'empreses, 
programació a mida, instal·lació de 
centraletes ip, solucions de backup 
al núvol i allotjament web.

núm. 1741 del 14 al 20 d'octubre de 2016
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Amplien pressupost per pagar indemnitzacions 
L'Ajuntament destinarà 719.000 a PUMSA per compensar una propietària del sector 
del Corte Inglés i realitzarà noves inversions per valor de 781.000 euros 

Política: Mireia Biel

  El Ple va aprovar aquest dijous 
una modifi cació del pressupost 
municipal que permet refi nan-
çar diverses partides per un valor 
total de 2,3 milions d’euros quan 
falten només tres mesos per aca-
bar l’exercici del 2016. El gruix 
d’aquesta xifra es destinarà a tres 
grans partides: a compensar una 
propietària del sector Corte Inglés 
mitjançant la compra de tres lo-
cals a la Ronda Barceló per part de 
PUMSA, a la indemnització a l’em-
presa Nuscamps per la concessió 
del centre d’esports El Sorrall i per 
últim, a noves inversions previstes 
en el Pla d’Actuació Municipal que, 
o bé no tenien dotació econòmica, 
o estaven infrafi nançades.

1,5 milions d'euros d'un fons 
del Ministeri
La modifi cació aprovada afecta 
prop d’uns 10 milions d’euros del 
pressupost que es va aprovar ara 
fa només mig any, al mes d’abril, 
però només 2,3 milions d’euros 
són “diners nous” que s’injectaran 

a partides concretes.
D’aquests més de dos milions 

d’euros, un milió i mig arriben del 
Fondo de Impulso Económico, una 
línia de crèdit del Ministeri d’Hi-
senda, que servirà, entre altres, per 
fer efectiva la permuta d’un local 
expropiat per un altre de similar 
a una de les últimes propietàries 
del sector del Corte Inglés.

L’acord, que es va signar el 2009 
i vencia a fi nals del 2017, obligava 
PUMSA a compensar la propie-
tària abans de la data si no volia 
fer front a una penalització d’un 
milió i mig d’euros. Per evitar-ho, 
PUMSA posarà a disposició de la 
propietària tres locals que sumen 
uns 500 metres quadrats i que es-
tan valorats en 719.000 euros i que 
injectarà l'Ajuntament a l'empresa 
municipal.

Accions pendents
Els 781.000 euros restants que pro-
venen d’aquesta línia de préstec 
es destinaran a noves inversions 
incloses al PAM que fi ns ara no 
tenien fi nançament o estaven 

infrafi nançades. És el cas, per 
exemple, de les actuacions de Can 
Civit, l’adequació de l’Espai Jove de 
Cerdanyola, del Casal de la Gent 
Gran de La Llàntia o la millora de 
l’enllumenat i l’espai públic.

Indemnització per a la 
concessionària d'El Sorrall
Per una altra banda, l’Ajuntament 
ha aconseguit disposar de 805.000 
euros més que provenen d’estal-
vi d’interessos de préstecs que 
té el consistori, que serviran, en 
aquest cas, per pagar íntegrament 
l'acord d'indemnització de l'em-
presa Nuscamps, xifrat en 503.000 
euros i que serveix per compensar 
la no cessió per part de l'Ajunta-
ment d'uns terrenys per a la cons-
trucció d'equipaments esportius 
a la zona del Sorrall.

Així mateix, els 300.000 euros 
que resten aniran destinats a aten-
dre necessitats ordinàries no con-
templades en el pressupost apro-
vat a l’abril com accions de neteja 
viària, recollida de brossa o neteja 
de platges..
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Divendres

14 d'octubre

22h // Sala Clap 
(c. Serra i Moret, 6. Mataró) 
//  Entrada anticipada: 8€. 
Taquilla: 12€.

THE RISAS,
BALL, XOU I DIVERSIÓ 

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

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!".

Dia de la Rumba Catalana
Dissabte 15 octubre / De 10 a 15h 
/ Colla Castellera Capgrossos de 
Mataró (C. Herrera, 59. Mataró)
Activitats musicals, formatives, 
lúdiques i refl exives.

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.

Disconcert Taller d'Idees
Diumenge 16 octubre / 17.30 
a 20.30h / Sala Clap (c. Serra 
i Moret, 6. Mataró) / Preu col-
laboració: 5€.
Sessió de dj en la 1a edició de la 
temporada. Espai de lleure i d’in-
tegració a les persones amb diver-
sitat funcional. 

Guiem Soldevila + Marc Ràmia
Diumenge 16 octubre / 20h / El 
Públic (c. d'en Xammar, 6. Mataró) 
Preu: 9€.
Un diàleg entre dos joves músics: 
el cantautor menorquí Guiem 
Soldevila i el mataroní Marc Ràmia.

Lila Ammons & Toni Solà 
Quartet
Dijous 20 octubre / 21:30h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) 
/ Anticipada: 10€ - Taquilla: 12€.
Jazz i Blues per iniciar la nova tem-
porada de Jazz Clap. 

Natos & Waor
Divendres 21 octubre / 22h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) 
/ Anticipada: 10€ - Taquilla: 13€.
L'avantguarda del rap madrileny.

TEATRE I DANSA //

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.

Guia cultural

El Clap obre les seves portes 
a un grup de santcugatencs 

amb una curiosa mescla entre el 
disco dels anys 70 i 80, el funky i 
el pop més tradicional. The Risas 
és sinònim de xou, de música 
per ballar, són coreografi -
es, és contacte i participa-
ció del i amb el públic, és 
"bonrotllisme" entre 
músics i públic. Una 
proposta diferent 
per remenar l'es-
quelet i passar-ho 
d'allò més bé.
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'Terra Baixa'
Dies 15, 16, 22 i 23 octubre / 
Dissabte 21h i diumenge 18h / Sala 
Cabanyes (La Riera, 110. Mataró) / 
Preu platea: 13€. Amfi teatre: 11€.
Drama teatral d’Àngel Guimerà.  
Producció de Sala Cabanyes, di-
recció de Josep Maria Rabassa.

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

INFANTIL //

Biblioteca Popular Fundació Iluro
(c. d'en Palau, 18. Mataró).
Divendres 14 octubre / 17:30h: El 
conte de la rotllana: "Sa majestat 
Lleonard va a la seva".

Dimecres 19 octubre / 17:30h: Art 
Time: "Frida Kahlo".
Dijous 20 octubre / 17:30h: Els 
dijous a la biblio: "Conrad, el Tauró 
desdentat", de Corinne Mellor.

Biblioteca Antoni Comas (C. 
del Prat de la Riba, 110. Mataró).
Divendres 14 octubre: Tallers a la 
biblio "Peixos de colors" a càrrec 
de Jovi (de 7 a 10 anys). 
Dissabte 15 octubre: Storytime 
for babies (0-3 anys) "Gina Ginger 
and Charlie Chives".
Dimecres 19 octubre / 18h: Hora 
del Conte especial Fira Ferroviària: 
"El secret del tren".

Biblioteca Pompeu Fabra 
(Pl. Occitània, s/n. Mataró).
Divendres 14 octubre / 18h: El 
Club dels Setciències: els mitjans 
de comunicació.

Dimarts 18 octubre: L'hora del con-
te: "Jac i la mongetera màgica" de 
Richard Walker. 
Dimecres 19 octubre: Tertúlia lite-
rària "Llegim!" (a partir de 13 anys).

Contes d'emocions
Dissabte 15 octubre / 12h / 
Llibreria Índex (c. Miquel Borotau, 
8. Vilassar de Mar) / Gratuït
Espectacle familiar, a partir 3 anys. 

'Revisitem els 80'
Diumenge 16 octubre / 12h / Nau 
Gaudí (c. Cooperativa, 47. Mataró).
Activitat familiar a la Col·lecció 
Bassat, a partir de 5 anys.

'Taller de creació: Vestir i 
Desvestir cossos'
Diumenge 16 octubre / 12h / Can 
Marfà (Mataró) / Entrada lliure.
Activitat infantil, a partir de 5 anys.

MÚSICA /

Gospel Weekend
Del 14 al 16 d'octubre / Teatre Casal 
l'Aliança (c. Bonaire, 25. Mataró).
Workshops i concerts amb els mi-
llors directors europeus de Gospel 
Choirs del moment, junts per prime-
ra vegada en un esdeveniment únic. 
Més info: www.gospelweekend.com 

TEATRE /

'Mamma Mia'
Divendres 14 octubre / 21h / Teatre 
Monumental (La Riera, 169. Mataró) 
/ 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. 
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FESTES /

Oktoberfest a Can Xammar
Dissabte 15 octubre / De 12 del mig-
dia a 2h de la matinada / Plaça de 
Can Xammar (Mataró)
Menjar típic alemany, cervesa, 
música, animacions infantils, tas-
tos i més! Organitza: Casa Paco, 
el Públic, La Taverna i TapaVins. 

INFANTIL /

'Contes amagats'
Diumenge 16 octubre / 18h / 
Teatre Monumental (La Riera, 
169. Mataró) / Preu: 7€. 
L’humor i la imaginació es donen 
la mà en aquest espectacle fami-
liar de Marcel Gros. Cicle "Sortim 
en família". Organitza: Grup Xarxa.

Dissabte 15 octubre / 18.30h: 'La 
riera d'Argentona i els seus entorns 
durant els darrers segles medievals', 
amb Enric Subiñà. 19:45h: 'Els grups 
megalítics de la Serralada Litoral' 
d'Imma Bassols i Robert Lleonart.

'La magia de las sombras'
Dimarts 18 octubre / 19h / Espai 
Gatassa (C. Josep Montserrat 
Cuadrada, 1. Mataró)
Presentació del llibre de Montse 
Romero, novel·la romàntica amb 
dosi d’erotisme i intriga.

'RENFE, 75 anys de tracció 
de vapor'
Dimarts 18 octubre / 20h / 
Biblioteca Antoni Comas (Mataró)
Conferència a càrrec de Jordi 
Valero, tècnic de material ferro-
viari a la Renfe.

'Tintorers de Mataró: records 
de família'
Dimecres 19 octubre / 19.30h / 
Can Marfà Gènere de Punt. Museu 
de Mataró.
Xerrada amb l'escriptora mataro-
nina Care Santos sobre el passat 
industrial a Mataró.

'M'exalta el nou i m'enamora 
el vell'
Dijous 20 octubre / 19h / Biblioteca 
Antoni Comas (Mataró)
Espectacle poètic amb l'entorn in-
dustrial com a nexe comú. Recital 
a càrrec de la companyia de teatre 
eSseLa, s’acompanya d'imatges ar-
tístiques de Sebastià Plans.

'Mataró pits enlaire'
Dijous 20 octubre / 19h / Sala 
d’Actes Fundació Iluro (c. Santa 
Teresa, 61. Mataró)
Conferència de Miguel Prats Esteve, 
per observar les escultures de 
fi gures femenines. Organitza: 
Associació Maresme Oncològic.

'Les innovacions del ferrocarril 
Barcelona-Mataró: de Biada a 
Maristany'
Dijous 20 d'octubre / 19.30h / Can 
Palauet (c. d'en Palau, 32. Mataró) 
Xerrada de Xavier Nubiola.

'Antoni de P. Boix, la seva obra 
comentada per ell mateix'
Dijous 20 d'octubre / 19.30h / 
Ca l’Arenas (c. Argentona, 64. 
Mataró)
Projecció d'obra pictòrica comen-
tada pel mateix artista. 

Tardor Literària
Dijous 20 octubre / 20h / 
Biblioteca Municipal d'Argento-
na (c. Gran, 3-5. Argentona)
Tertúlia literària amb Sílvia Soler, 
l'autora del llibre " Un any i mig".

SOLIDARITAT //

Sonata per a violonchelo
Diumenge 16 octubre / 18h / 
Foment Mataroní (c. Nou, 11. 
Mataró) / Preu: 5€.
Projecció d'aquesta pel·lícula per 
donar a conèixer la fi bromiàlgia i 
recaptar fons per a l'Associació de 
Malalts de Fibromiàlgia de Mataró.

'El conte del gegant Dum-Dum 
i la petita Tulipa'
Diumenge 16 octubre / 18h / 
Teatre Principal (c. Església, 45-
47. Arenys de Mar) / Anticipada: 
5€. Taquilla: 6€. 
Teatre familiar, Cia. Animamundi.

'Els tres porquets'
Diumenge 16 octubre / 17:30h 
/ Centre Parroquial (c. Bernat 
Riudemeia, 8. Argentona)
Adaptació per a titelles del conte 
popular, amb Titelles Vergés. 

Buc de contes
Dijous 20 octubre / 17:30h / Buc 
de llibres (Muralla del Tigre, 31. 
Mataró).
"La veritat segons l'Artur" de Tim 
Hopgood i David Tazzyman.

XERRADES I LLIBRES /

Presentació de llibre: 'La Paula 
fa els cinc moviments'
Divendres 14 octubre / 19h / Les 
Esmandies (Rda. O'Donnell, 94. 
Mataró)
Parlem del Seitai. Presentació de 
Marta Cullerés (autora), Quimeta 
Rigau i Anna M. Pons Català.

"La història de Mataró al dia" 
- 10è Col·loqui Història a Debat 
Casal Nova Aliança (c. Bonaire, 
25. Mataró)
Divendres 14 octubre / 19h: 'Les 
històries de Mataró: comuns contra 
botifarres', conferència a càrrec de 
Ramon Reixach.
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9a Marxa Popular contra el 
Càncer de Mama
Diumenge 16 octubre / 8h / 
Plaça de la Vila (Sant Andreu 
de Llavaneres) / Anticipada: 8€. 
Mateix dia: 10€. 
Passejada solidària per la vila. A la 
sortida, esmorzar i beguda per a 
tots els participants. A l'arribada, 
classe de zumba i pica pica.

Vine a fer l'indi!
Dissabte 22 octubre / 21h / Casal 
l'Aliança (c. Bonaire, 25. Mataró) / 
Preu: 20€ - infantil 10€. Reservar 
a: 666.690.423 (Mercè). 
Acte a benefi ci de la Fundació 
Vicente Ferrer, per erradicar la 
pobresa extrema a l'Índia. Sopar 
cuina tradicional Índia, especta-
cle musical i balls de Bollywood 
(escola de dansa ASRAI Mataró), 
Tòmbola amb sorpreses. 

FESTES I FIRES //

40 anys del Casal de Llavaneres
Sant Andreu de Llavaneres
Divendres 14: 22h, cinema "West 
Side Story". Dissabte 15: De 10 a 
14h, infl ables, tallers i portes ober-
tes. 18h, Cercavila. 19.30h, espec-
tacle de foc dels Diables. 21:30h, 
teatre amateur. Diumenge 16: 11h, 
Pedalada popular. 13h, Botifarrada 
popular. 18h, espectacle infantil 
"Com gat i gos" (4€).    

40è aniversari salvament de 
Les Esmandies
Diumenge 16 octubre / Les 
Esmandies Casal de Barri (Rda. 
O'Donnell, 94. Mataró)
9:30h, Xocolatada i cercavila de 
gegants. 12h, concert de Kaj Tiel 
Plu. 14h, arrossada veïnal. 18h, ci-
nema "La Estratègia del Caracol".

Aloha Market
Dies 15 i 16 octubre / Dissabte de 
12 a 23h i diumenge d'11 a 22h / 
Port Nàutic El Balís (Sant Andreu 
de Llavaneres)
Moda, complements, decoració, 
art i Food Trucks.  

RUTES I VISITES //

Vapors, fàbriques i cooperati-
ves del Mataró industrial
Diumenge 16 octubre / 11h / Nau 
Gaudí (C. Cooperativa, 47 Mataró)
Ruta guiada per la ciutat.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda
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Descobrim un artista
Espai Gatassa (C. Josep Montserrat 
Cuadrada, 1. Mataró) / Del 17 al 28 
d'octubre.
Disseny i il·lustracions de Guillem 
Gimeno, jove artista mataroní. 

Sales exposicions Can Palauet 
(c. d’en Palau, 32. Mataró). 
Fins al 17 de desembre:
• 'Ljós & Myrcur / Llum i foscor', 
de Verònica Tartadeluna. 
Fins al 27 de novembre (visita 
comentada, dissabte 15 d'octu-
bre a les 19h):
• "Jerusalem ID": exposició de 
Mapasonor + Domènec.

Col·lectiva Sant Lluc 2016
Ateneu Fundació Iluro (La Riera, 
92. Mataró). / Fins al 6 de novem-
bre. Visita comentada: dissabte 
16 d'octubre a les 11:30h. 
Associació Sant Lluc per l'Art.

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

Can Marfà Gènere de Punt 
Museu de Mataró  (Passatge 
de Can Marfà, 1. Mataró)
Fins al 18 de desembre: 
• 'Vestir i desvestir cossos. Feno-
menologies d'aparició'.
Visita: cada dissabte a les 18.30h: 
• 'Mataró, capital gènere de punt'.

Biblioteca Antoni Comas 
(C. de Prat de la Riba, 110. Mataró).
Del 18 al 31 d'octubre:
• 'Tracció a vapor': evolució de les 
locomotores a Catalunya.
Fins al 27 d'octubre:
• 'Aquí, els nostres invents'.
Fins al 21 d'octubre: 
• 'El tren Barcelona – Mataró 1848'.

'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.

'Dosmilsetze'
Casal Nova Aliança (C. Bonaire, 
25. Mataró) / Fins al 30 d'octubre.
Mostra d’obra recent de l'artista 
mataroní Albert Geronès.

'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.

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

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

Col·lecció Bassat. Art Contem-
porani de Catalunya 1980-1989 
(I)'. Art català dels anys 80
Nau Gaudí (C. de la Cooperativa, 
47. Mataró) / Fins al 23 d'octubre.

'Salvem les Esmandies, fa 40 
anys'
Les Esmandies Casal de Barri 
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) / 
Fins al 22 de novembre.
Organitza: AV Peramàs Esmandies.

Ca l’Arenas. Centre d’art del 
Museu de Mataró (c. Argentona, 
64. Mataró). 
Fins al 23 d'octubre. Presentació 
catàlegs, divendres 14 d'octubre 
a les 19:30h. 
• 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
O� cina: C/ Xammar, 11
Formulari: totmataro.cat/agenda

INAUGURACIÓ //

'Inspiraciones'
Biblioteca Pompeu Fabra 
(Pl. Occitània. Mataró). 
Del 17 al 22 d'octubre.
Obres IX edició del concurs de po-
esia, prosa, dibuix i pintura adreçat 
a les persones amb malatia mental. 
Organitza: Club Social Tu Tries. 

AgendaExposicions www.totmataro.cat/exposicions 

Exposicions 1741.indd   2 11/10/16   19:03



Filogènia i ontogènia

Filogènia és origen de la tribu. 
Ontogènia, origen de l'ésser humà. 
Tota ontogènia recapitula la filo-
gènia. En tot ésser humà en néi-
xer, recapitula o porta la vida dels 
seus avantpassats. No neix sense 
història ni en blanc.

Hi ha el cas d'una parella d'an-
tropòlegs, que fent un treball de 
camp a la selva andina, va tro-
bar una nena acabada de néixer, 
abandonada a la selva –com de 
costum- per alguna tribu indígena. 
La van adoptar junt amb la seva 
filla, de pocs mesos. Van créixer 
com a germanes. En arribar a la 
Universitat, la pregunta era: En 
què es diferencien les dues jo-
ves? Senzillament en el color de 
la pell, res més. La jove indígena 
va poder integrar diverses etapes 
de generacions en el clima famili-
ar. A la seva tribu li caldrà passar 
tres o quatre generacions per ser 
com ella.

Amb aquest fet, cal recordar la 
importància del clima o matriu 
emocional-cultural familiar. Cal 
el pensament simbòlic i discursiu 
personal. Però només un progrés 
econòmic, tecnològic i material 
no fa avançar madurativament o 
emocionalment. Per tant, no hi ha 
creixement integral. Així ho podem 
constatar en la nostra societat oc-
cidental. Mirem: Refugiats, elec-
cions polítiques, inhumanitat de 
l'economia financera, xenofòbia, 
odi i venjança dels terrorismes, 
abús dels poders, etc. Cal fer-se 
la pregunta de si l'ésser humà 
està desequilibrat, desballestat, 
malalt, disfuncional, dissociat o 
discapacitat. Equilibra la funció 
dels tres cervells?
JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Apunts
psicològics

TEMPORADA
DE TITELLES
Diumenge 16 d’octubre a les 17.30 h
Centre Parroquial d’Argentona

FESTIVAL DE 
DOCUMENTALS

AL CENTRE

A LES 9 DEL VESPRE - ENTRADA GRATUÏTA
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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 //

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

Casal de la gent gran del Parc 
de Mataró. C. Corregiment, 28. 
Mataró. Tel: 93.757.13.17. 
• Ball: diumenges i festius de 17 a 
20h. • Caminades: dimarts matí, a 
les 8h. • Puntes de coixí, modiste-
ria, country, balls de saló, pintura, 

dibuix, taller memòria, havane-
res, tai-txi, relaxació, ioga, anglès. 
Informàtica: photoshop, imatge 
digital i powerpoint. • Petanca i 
jocs de taula.

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

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.

Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Actuacions: Dissabte 22 d'octubre 
a les 17:30h al Teatre Monumental, 
espectacle musical commemora-
tiu de la residencia de gent gran 
Mataró "40 anys atenent persones" 
amb els grups de Playback i Coral 
La Gatassa. • 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 i tallers: 
Pintura a l’oli. Puntes coixí. Coral. 
Petanca. Informàtica. Grup Play 
Back i Teatre Gatassa.

Per a enviar informació:

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C. d'en Xammar, 11. Mataró
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La Llar Residència El Maresme es un servicio social, la 
finalidad del cual es acoger, en régimen de vivienda y 
con carácter substitutivo del domicilio, personas con di-
ficultades derivadas de enfermedad mental en proceso 
rehabilitación y a la integración comunitaria.

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

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

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

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

Gent gran
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Sèniors

No ser suficients

El sentiment identitari de les per-
sones que conviuen en el territori 
de Catalunya, és un fet inqüestio-
nable que només posen en dubte 
els qui no hi viuen. Hi ha qui diu 
que tots els territoris tenen ànima, 
que aflora com una aura espiritual 
diferent per a cadascun d'ells, que 
il·lumina animosament als seus 
habitants. L'aura de Catalunya es 
caracteritza pel seu afany de lliber-
tat, de poder ser ella mateixa, però 
de forma comunitària i pactista, 
establint relacions fraternals amb 
els territoris més propers. Aquesta 
característica, en una nova societat 
que es configura en forma de xarxa, 
on cadascun dels seus nodes de 
forma sobirana es relaciona i inte-
ractua amb els altres, pot convertir 
Catalunya, si la seva societat civil 
s'hi implica, en un territori inno-
vador i pioner en la creació d'una 
nova societat segle XXI.

En aquests moments el seu 
principal repte és la creació d'una 
Catalunya segle XXI, imprescindi-
ble i necessària per avançar cap a la 
posterior creació de la República de 
Catalunya. Els actes massius dels 11 
de setembre, les botiguetes al carrer 
venen "Catalunya independent", 
els lideratges Artur Mas i Carme 
Forcadell, tot i haver estat totalment 
necessaris i lloables han demostrat 
"no ser suficients". Cal començar a 
vendre "Catalunya segle XXI", que 
no existeix, construint-la des dels 
municipis, amb plantejaments de 
vida local 24 hores, aplicant el nou 
concepte de "glocalització", entès 
com el fet d'actuar localment amb 
amplis coneixements globals, ac-
cessibles des d'Internet, passant 
del fet de competir al de compartir.   
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com

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.
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Comissió Especial per esclarir el Cas Rengle 
El Ple Municipal crea aquest òrgan a proposta del PP i Plataforma amb el suport de 
tots els grups polítics 

Política Marta Gómez

  Esclarir el cas de El Regle. Aquest 
és un dels objectius de la nova 
Comissió Especial d’Investigació 
que s’ha tirat endavant en el Ple 
Municipal d’aquest mes d’octubre. 
Una Comissió proposada pel Partit 
Popular i Plataforma per Catalunya 
i amb el suport unànime de tots els 
grups polítics. José Manuel López, 
líder dels populars, va exposar la 
Proposta de Resolució assegurant 
que aquesta nova comissió “hauria 
de posar sobre la taula els errors” 
que hagin pogut haver-hi amb el 
cas del Rengle. 

La proposta, que en un principi 
rebia el suport de la CUP i Volem, 
aquests dos últims grups fi nalment 
es van voler separar del suport ini-
cial per l’adhesió de PxC.

Tots d’acord
Des d’ICV-EUiA, Esteve Martínez, 
va assegurar que donàvem suport 
a la creació d’aquesta comissió 
mentre que Mònica Lora, líder 
de PxC es va mostrar més dura: 
“Trobem vergonyós i un insult 

als ciutadans el què ha passat 
en aquesta ciutat”. En la mateixa 
línia es van manifestar els de la 
CUP: “Entenem que és un deure 
com a representants aclarir què 

va passar al voltant de la licita-
ció i construcció de l’edifi ci d'El 
Rengle, més que res perquè això 
ara està ofegant les fi nances de 
l’Ajuntament”.

Pel que fa a Volem, Montse Morón 
reclamava que “d’una vegada per 

totes es pugui donar explicacions 
i parlar amb claredat a la ciuta-
dania”. “La ciutadania de Mataró 
s’ho mereix”, afegia Juan Carlos 
Ferrando, líder de Ciutadans que 
desitgen “arribar a bon port” amb 
aquest assumpte. Finalment ERC 
també va manifestar el seu suport 
a la proposta així com el govern. 

L’alcalde, David Bote, va vo-
ler aclarir que, tot i que l’acusa-
ció recau en una acció i mesures 
preses pel seu partit, el Partit dels 
Socialistes, es va fer en un altre 
mandat i que “l’equip de govern 
actual està compromès en arri-
bar fi ns al fi nal”. D’aquesta ma-
nera Bote afegia que hi posaran 
“les màximes energies per aclarir 
el que s’hagi d’aclarir en aquesta 
comissió”.

Els objectius
Aquesta Comissió Especial d’In-
vestigació pretén detallar què va 
passar amb el suposat sobrecost 
de les obres d'El Rengle i detallar 
tots els aspectes, sobretot, el de 
l’últim informe. 

27

Tots els regidors de 
l'Ajuntament van aprovar 
per unanimitat la 
creació d'aquesta 
Comissió Especial 
per detallar què va pas-
sar amb el sobrecost 
de l'edifici a aclarir tot 
el que apunta el darrer 
informe 
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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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23 d'octubre: Contra el càncer de mama
La novena edició "Caminem amb Maresme Oncològic" reivindica estar al costat dels 
familiars i malalts de càncer

Solidaritat: Redacció

  Amb l'objectiu de fer costat a 
familiars i malalts de càncer, tor-
na la Caminada contra el càncer 
de mama que organitza Maresme 
Oncològic. La seva novena edició 
tindrà lloc el pròxim 23 d'octubre.

L'associació mataronina con-
tra el càncer, té com a lema "Et 
fem costat", amb l'objectiu, diuen, 
"d'acompanyar als malalts onco-
lògics i als seus familiars, fent-los 
sentir que no estan sols i fent el 
camí més suportable".

Així ho explica Montse Chiva, 
presidenta de l'Associació 
Maresme Oncològic, que afi rma 
que "la idea de la caminada és fer 

costat i conscienciar la població 
sobre la malaltia". També és doncs, 
un bon moment per a visibilitzar 
la tasca que es fa des d'aquesta 
entitat, que organitza tallers de 
creixement personal, de psicolo-
gia, de manualitats, d'arteràpia, 
de memòria, així com Reiki, mar-
xa nòrdica i sessions de drenatge 
limfàtic. 

"Totes aquestes activitats les de-
senvolupem al llarg de l'any per a 
prop de 150 persones malaltes que 
ens vénen a buscar en un moment 
concret", comenta Chiva, que re-
marca "la importància de fi nançar 
totes aquestes iniciatives". 

Per això, Chiva veu la caminada 
com un moment crucial perquè 

el càncer de mama es faci visible, 
però també tot el que cal fer "per-
què les persones puguin tornar a 
la seva vida d'abans". "Hem pre-
parat 5.500 inscripcions i confi em 
arribar-hi", afi rma Chiva, que re-
coneix que "aquesta caminada és 
per a nosaltres un gran moment 
per aconseguir el fi nançament que 
necessitem per poder seguir fent 
costat a les persones malaltes el 
temps que faci falta". 

El pròxim diumenge 23 d'octu-
bre, la novena edició de la cami-
nada sortirà a les nou del matí del 
Parc Nou i farà els dos recorreguts 
habituals, de quatre i set quilòme-
tres que tenen com a punt i fi nal 
el Passeig del Callao. 

'Mou-te amb cor'  seguirà després de la Caminada 
amb Maresme Oncològic amb més cites solidàri-
es. Les properes, per fer agenda, seran:
· 13 de novembre es farà la quarta edició de la 
Marxa per la Salut Mental de l'Associació per la 
reahbilitació de persones amb malaltia mental.
· 4 de desembre es farà la dinovena edició de la 
Mitja Marató Ciutat de Mataró  organitzada per 
la Direcció d'Esports de l'Ajuntament de Mataró.

Les pròximes cites
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Bellesa

Existeix una solució 
millor per eliminar el pèl 
no desitjat? 
Depilació Làser de Diode 

Lightsheer Duet

Encara no t’has decidit a fer-te la 
depilació làser?
Vine a conèixer l’avançat sistema 
de depilació de diode, més ràpid, 
eficaç i pràcticament indolor.

Vols saber quins avantatges pre-
senta aquest làser de diode?

ALTA VELOCITAT I PRECISIÓ: Ens 
permet treballar amb dos maní-
puls: un d’alta velocitat amb el 
qual unes cames o una esquena 
les podem tractar en 15 o 20 mi-
nuts, i l’altre manípul amb refri-
geració, per a àrees més petites 
que ens permet personalitzar-te 
i definir-te la zona de tractament 
amb més precisió, aconseguint els 
resultats que tu desitges.

SENSE ANESTÈSIC: és tant ràpid 
que no t’has de posar cap anestè-
sic local, es pràcticament indolor.

TOT TIPUS DE PELL: podem trac-
tar tot tipus de pell, fins i tot si tens 
la pell fosca.

El tractament consisteix en 
diverses sessions en funció del 
teu tipus de pèl i pell de la zona a 
tractar. En el tractament de zones 
corporals hauràs de venir cada 3 
mesos, i en zones facials cada mes 
i mig o dos mesos.

Et podem asegurar que en ge-
neral aquesta es una depilació, 
efectiva, duradora i en molts casos 
permanent i que, en finalitzar el 
tractament, amb el temps, acon-
seguiràs una pell suau, hidratada 
i rejovenida.
MÒNICA ALMIRALL - KORR
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El menjador de l'escola

El Germanes Bartomeu és un dels centres adherits

Cedida 

 Arxiu 

  L'atur va tornar a pujar durant 
el mes de setembre a Mataró. 
Coincidint amb el fi nal de la tem-
porada d'estiu, 160 persones van 
perdre la feina, segons les dades 
de l'Observatori del Mercat de 
Treball que ofereix l'Ajuntament 
de Mataró. Al tancar el novè mes 
del curs hi ha registrades a la capi-
tal maresmenca un total de 10.554 
persones desocupades, que deixen 
la taxa en un 17,63 per cent. Aquest 
augment de 160 persones és el més 
elevat des del 2013 en un mes de se-
tembre. L'any passat, per exemple, 
l'atur es va quedar pràcticament 
igual que el mes anterior amb un 
descens d'una sola persona.

L'índex que segueix sent favo-
rable és la variació interanual, que 
fi xa la tendència d'un any a l'altre. 
En aquest sentit, la rebaixa en el 
nombre de desocupats és notòria 
i a fi nals de setembre del 2016 hi 
ha 1.523 mataronins menys a l'atur 
que just un any abans, el setembre 
del 2015. La variació interanual 
segueix per sobre del 12 per cent 
negatiu i la taxa s'allunya d'un 20 

És l'augment més important dels darrers tres anys en el 
mes que acaba la temporada d'estiu

L'atur puja al setembre a 
Mataró en 160 persones

  Més facilitats pels milers d’usu-
aris de Mataró Bus. L’aplicació del 
servei ja disposa d’una nova secció 
anomenada “Com arribar”, des de 
la qual s’ofereix als usuaris tota la 
informació necessària per saber 
com desplaçar-se en autobús d’un 
punt a un altre de la ciutat. L’usuari 
podrà, des de la seva ubicació, 
des d’una adreça o des d’un punt 
d’interès de la ciutat, saber quina 
línia ha d’agafar per anar a un lloc 
concret. Aquesta nova secció està 
implementada mitjançant el ser-
vei Google Transit.

Diferents opcions
L’app permet calcular la ruta de 
cada usuari amb diferents opci-
ons. Pot donar instruccions sobre 
com arribar a una destinació en 
un llistat o en un mapa, sugge-
reix diverses rutes per a un ma-
teix origen i destinació, descriu 
els temps de desplaçament a peu 
fi ns a la parada o estima la durada 
del trajecte i l’hora d’arribada a la 
destinació.  | Redacció.

Suggereix rutes i calcula 
els temps del viatge

L’app de Mataró Bus 
et diu “Com arribar” 
arreu de Mataró

per cent que durant molts mesos 
semblava infranquejable.

Mes clàssic d'augment de l'atur
El mes de setembre és propici a 
l'augment del nombre d'aturats. 
L'augment d'un 1,54 per cent regis-
trat a Mataró és superior al registrat 
a nivell català, d'un 1,27 però lleu-
gerament inferior al maresmenc, 
de l'1,83 per cent. A nivell global 
de tot l'Estat espanyol l'augment 
ha estat més tímid, del 0,62 per 
cent. Precisament, la taxa d'atur 
a nivell espanyol del 17,7 se situa 
una mica per sobre de la mataro-
nina que és manifestament supe-
rior a la catalana. El 17,63 per cent 
de Mataró és un registre pitjor al 
14,33 del Maresme i sobretot al 
12,9 de Catalunya.

Mataró segueix sent la ciutat ca-
talana de més de 50.000 habitants 
amb la taxa d'atur més alta però 
la variació interanual a la baixa és 
més pronunciada que en moltes 
de les altres ciutats com Manresa, 
Badalona, Sabadell, l'Hospitalet o 
la mateixa Barcelona.  | Redacció

CiutatCiutat núm. 1741 del 14 al 20 d'octubre de 2016

Tot ciutat atur + bus.indd   1 10/10/16   16:23



Els blaus, al Concurs  Jarc 

23 d’octubre 2016

9è

Sortida a les 9 del matí del Parc Nou
INSCRIPCIONS

Col·legi Cor de Maria (La Riera, 58)
De dilluns a divendres de 10 a 12 h
i de 5 a 8 h de la tarda.

Les Esmandies
De dilluns a divendres de 5 a 8:30 h de la tarda.

Plaça Illa Cristina
De dilluns a divendres  de 4.30 a 8 h de la tarda
i dissabtes de 10 a 13 h del matí.

6 didals (C/. Argentona)

Plaça Santa Anna
Dissabtes de 12 del matí a 9 h del vespre.

Hospital de Mataró
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres
de 10 a 12 h del matí. COL·LABOREN

Bar
La Morera
Des de 1998

Més de 12 anys
(Inclou samarreta i esmorzar)

Preu 8€
12 anys o menys

(Inclou samarreta i esmorzar)

Preu 4€

 Després d'un cap de setmana de 
descans posterior al Concurs de 
Tarragona, els Capgrossos tornen 
a plaça aquest diumenge. Els de 
la camisa blava seran a la Diada 
dels Castellers de Sants en la pri-
mera parada del seu tram fi nal de 
temporada. 

Al costat de la colla amfi triona 
i dels Minyons de Terrassa –totes 
dues amb ambicions de castells 
de gamma extra– els plans dels 
Capgrossos podrien passar per 
una diada amb castells de nou. 
Buscar la quarta Tripleta Màgica 
d'aquest any, després de les d'Ani-
versari, Santes i El Born podria ser 
el gran objectiu de la colla, que 
després d'aquest cap de setma-
na ja encararà la seva coneguda 
"traca fi nal".

Gamma extra a final de mes
I és que els plans de la tècnica 
capgrossa passen per repetir o 
millorar els registres del Concurs 
el 30 d'octubre a Girona i l'1 de no-
vembre, per Tots Sants, a Vilafranca 
del Penedès. Aquestes dues diades 
en només tres dies, seran el gran 
objectiu de la colla per repetir la 
torre de 9 i buscar altre cop el 5 de 
9 que es va intentar a Tarragona 
així com el 9 de 8.   | C.C.

La gamma extra apunta a 
Girona i Vilafranca

Els Capgrossos 
comencen a Sants el 
seu tram final

CulturaCultura
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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

Kia_5estrellas_ARmotors_150x228_CAT.pdf   1   26/09/16   10:22



MAGATZEM I ATENCIÓ AL PÚBLIC:MAGATZEM I ATENCIÓ AL PÚBLIC:
T 93 741 47 17 / 93 741 47 16T 93 741 47 17 / 93 741 47 16
C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONAC/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, a prop centre ITV, sense problemes d’aparcament)(Ctra. del Cross a Argentona, a prop centre ITV, sense problemes d’aparcament)

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

Més de 20 anys d’Experiència i Qualitat

ésésés
Ferreteria, banys, cuines, parquet, paviments...
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des dedes de45,45€/ud.

 El Mis Ibérica comença la lliga de Primera Estatal 
 amb un lluitat empat contra el potent Calafell
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CASA
WATERPOLO Supercopa Estatal
LA SIRENA CN MATARÓ -  CLUB 
NATACIÓ SABADELL
Dissabte 15 | 13.45 h | Complex Joan Serra CNM

FUTBOL 3a Catalana
UD MATARONESA - CABRILS
Dissabte 15 | 18 h | Municipal Camí del Mig
PLA D'EN BOET - YOUNG TAL.
Dissabte 15 | 18 h | Municipal Pla d'en Boet

BÀSQUET Lliga EBA
MATARÓ FEIMAT- CALVIÀ
Diumenge 16 | 17:30h | Palau Josep Mora

BÀSQUET Copa Catalunya Fem.
PLATGES MAT.- CERDANYOLA
Dissabte 15 | 18.05 | Palau Josep Mora

FORA
FUTBOL 2a Catalana
LLEFIÀ - CE MATARÓ 
Diumenge 16 | 12 h | Municipal de Llefià
MARTINENC B - UD CIRERA 
Diumenge 16 | 12 h | Municipal del Guinardó

WATERPOLO Divisió Honor Estatal
CN RUBÍ - QUADIS CNM
Dissabte 15 | 16 h | Piscina CN Rubí

HOQUEI PATINS OK LLiga
PALAU PLEGAMANS - MEDICA-
RE SYSTEM CH MATARÓ
Dissabte 15 | 20 h | Pavelló Palau Plegamans
+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM

Opinió Roger Castillo
Periodista de la Fosbury

El Personatge Marta Torrejón
Jugadora FC Barcelona

El Barça femení va guanyar 0-3 a Minsk, amb gol de la mataronina. | FCBFEMENÍ

Agenda

Staff
Suplement coŀ leccionable
d'informació esportiva

NÚMERO 1446 | 2A ÈPOCA 

Telèfon: 937 907 098 

redaccio@eltotesport.com

www.eltotesport.com

Redacció: Josep Gomà 
Disseny: Joan Guillén
Col·laboren: Ferran Ángel, Da-
niel Ferrer (fotos), Àlex Gomà, 
Jordi Gomà, i els serveis dels 
clubs.
Edita: El Tot Mataró S.L.

el Esporttot

El tractament de les dones per 
part del periodisme esportiu 
és, en termes generals, nefast. 
Cosificació, sexualització, discri-
minació… tot plegat, elements 
d’un masclisme vergonyós per 
part de qui diu voler informar. Des 
de fa uns quants anys comptem 
amb diversos estudis que analit-
zen fil per randa la mala praxi del 
periodisme esportiu en funció 
de la variable de gènere. L’últim, 
publicat aquest dilluns pels com-
panys de media.cat, analitza el 
sexisme informatiu a la premsa 
dels Països Catalans durant els 
Jocs Olímpics. El TN Esports evita 
els elements més sonats del mas-
clisme informatiu. Però no tot són 
flors i violes. L’anàlisi feta en els 
100 darrers espais emesos ens dei-
xa algunes dades demolidores. 
Tres titulars d’entrada: 

* L’esport femení ocupa una 
quota de pantalla del 6,19% al 
TN Esports

* En un 47% dels TN Esports 
no s’ha fet cap referència a 
l’esport femení

* 3 dels 100 programes emesos 
han comptat amb l’esport fe-
mení com a primera notícia

Un estudi en tres parts
Si us interessa aquest tema, des 
de la Revista Fosbury hem analit-
zat els darrers 100 blocs d’esports 
del telenotícies emesos a TV3 en 
la modalitat del TN Migdia, TN 
Vespre i TN Cap de setmana. 50 
dies des del 22 d’agost fins al 10 
d’octubre. Una tria poc atzaro-
sa: volíem deixar passar els Jocs 
Olímpics i fer l’estudi en condici-
ons de «normalitat» informativa 
en l’àmbit dels esports.

Les reflexions les exposem en 
tres articles: en clau de gènere, 
sobre "tot l’altre esport" i sobre el 
marc informatiu de referència:

"TN Esports: on són les 
dones?"

"TN Esports: Futbolitis aguda"

"TN Esports: Fernando 
Alonso, un dels nostres"

Us convidem a llegir-los amb 
calma a www.fosbury.cat. 

TN Esports: on són les dones?
Us presentem un fragment de "TN Esports: una mirada crítica"

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO
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PRIMERA ESTATAL
MASCULINA

lloc, manté el seu bloc de jugado-
res, però ha canviat d'entrenador. 
Serà Albert Larrea el que inten-
tarà repetir aquestes dues bones 
campanyes, que havia fet l'equip 
de la mà d'Oriol Feliu que conti-
nua lligat a l'equip fent la tasca 
de preparador físic.

3  MIS IBÉRICA MATARÓ

3  CP CALAFELL

MIS IBÉRICA CH MATARÓ: Albert 
Povedano (porter), Èric Florenza, Jordi 
Bartrès (2), Marc Povedano i Marc 
Figa (1) –cinc inicial-, Èric Serra, Ferran 
Guimerà, Àlex Cantero, Oriol Lladó i 
Sergi Grané (ps).

En un partit amb una part 
per cada equip, l’empat es pot 
considerar un resultat just 

Després d'uns primers minuts de 
tempteig, el domini va ser per un 
Calafell més incisiu. Amb dos gols 
en els deu primers minuts, el se-
gon des del mig del camp, el partit 
es complicava per a l’equip groc i 
negre (0-2). Després del doble cop, 
el Mataró es va espolsar el domini 
visitant i va crear alguna ocasió, 
però no va aconseguir marcar i 
encara s’hauria pogut complicar 
més, quan el Calafell, a 7 minuts del 
descans va tirar una pilota al pal. 

A la represa el panorama va can-
viar radicalment. Els de Quim López 
van sortir disposats a lluitar pel 
partit, i després d’un parell de xuts 
ben dirigits però aturats pel porter, 

El Medicare System inicia la 
seva tercera temporada a OK 
Lliga

L'equip femení del CH Mataró juga 
aquest dissabte a les 20.30 hores 
a la pista del Palau de Plegamans 
el primer partit de l'OK Lliga 2016-
17. El rival, cinquè la temporada 
passada, és el campió de fa dues 
temporades i l'equip mataroní ha 
perdut en aquella difícil pista en 
les dues visites que hi ha fet per 
2-0 i 3-1.

L'equip mataroní que ha fet dues 
esplèndides temporades a la mà-
xima categoria estatal en 5è i 7è 

va arribar el primer gol local, obra 
de Jordi Bartrès recollint un refús.

La grada, liderada pel Front 
Mataroní, esperonava l’equip que 
ja creava ocasions amb regularitat 
i als 11' també Bartrès, de falta di-
recta, feia l’empat. Amb el Mataró 
amb 9 faltes, els visitants buscaven 
forçar la desena, però arribaria el 
tercer del Mataró, obra de Marc 
Figa, en una jugada per darrere 
de la porteria quan faltaven vuit 
minuts. No va ser fi ns a falta de 
menys de dos minuts quan els àr-
bitres van xiular una falta evitable 
al Mataró que signifi cava la desena 
i donava als visitants l’oportunitat 
d’empatar. Van fer-ho, i amb el 3-3 
es va arribar al fi nal del partit.

Perseguint la 5a 
posició
Jornada 1
ARENYS DE MUNT - Sant Feliu ................ 5-3
SHUM - Tordera  ......................................... 6-3
MIS IBÉRICA MATARÓ - Calafell  ............. 3-3
GEiEG - Barça Lassa B ............................... 1-3
CP Vilanova - Asturhockey .....................4-4
Raspeig - Sant Cugat  ...............................1-11
Palafrugell - Lleida.net Alpicat .............. 3-1

Classificació
Sant Cugat, SHUM, ARENYS DE MUNT, 
Palafrugell i Barça B, 3 punts; Vilanova, 
Asturhockey, MIS IBÉRICA CH MATARÓ 
i Calafell, 1; Sant Feliu, Lleida Alpicat, 
GEiEG, Tordera i Raspeig, 0.

2a Jornada (15-16 octubre)
En la segona jornada de competició els 
mataronins tenen un dels desplaça-
ments més atractius, a la pista del Barça  
B, equip al que van guanyar fa poques 
setmanes en pretemporada.

Comença la lliga
Aquest cap de setmana arrenca una 
nova temporada de l'OK Lliga femenina, 
amb 14 equips en competició. Enguany 
els equips catalans hauran de jugar cinc 
partits fora de Catalunya, concretament 
tres a Madrid (CP Alcorcón, CP Rivas Las 
Lagunas i, CP Las Rozas), un a Galícia 
(HC Liceo a Corunya) i un a Astúries 
(Hostelcur Gijón HC). 

Jornada 1
Bigues i Riells - Las Rozas
Sant Cugat - Manlleu
Gijón - Cerdanyola
Palau PlegAmans - MEDICARE SYSTEM
Liceo - Alcorcón
CP Rivas - Sfèric Terrassa
Vilanova - Voltregà

Jordi Bartrés va anotar dos gols. | D.F

Imatge de la darrera visita a "Palau". | CEDIDA

OK Lliga Fem.

Comencen a la pista d'un dels grans

El Mis Ibérica comença empatant 
amb un dels candidats a l'ascens

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

2  ESP. JOV. CAN PI

UD CIRERA: Pol, Roger, Albertito, 
Izar, Said (Omar 83'), Aleix, Joel, Carlos 
Gómez (Ot 61'), Sylla (Nafa 61'), Peque 
(Carlos González 61'), Romero.

GOLS: 32' Ibarra (0-1); 41' Ken (0-2); 71' 
OMAR (1-2).

3  GUINEUETA

1  CE MATARÓ

CE MATARÓ: Joel, Isma, Rueda, Sergi, 
Willy, Parri (Mario López 68'), Óscar, 
Bustos (Aitor 68'), Cristian (Víctor Ba-
rragán 78'), Rodri (Ricky 74'), Bargalló.

GOLS: 9' Caubet (1-0); 14' BARGALLÓ 
(1-1); 65' Forzinetti (2-1); 89' Juan de 
penal (3-1).

SEGONA
CATALANA

El Cirera va merèixer més en 
una bona segona part

Derrota del Cirera en un partit en 
el qual l'equip local va merèixer 
bastant més, però va acabar su-
cumbint davant un equip amb el 
qual estava igualat a punts, rebent 
la tercera derrota consecutiva i la 
segona a camp propi. 

L'equip local va agafar les regnes 
del partit i semblava que s'avança-
ria, però no va estar encertat de 
cara al gol i els visitants en canvi 

van marcar dos gols abans del des-
cans. A la represa el Cirera va sortir 
amb ganes de remuntar i va tenir 
moltíssimes ocasions però només 
en va poder aprofi tar una.

El CE Mataró visitava un dels camps 
més complicats de la categoria on el 
rebia el líder. Allà l'equip d'Alberto 
Encinas, que jugava de grana, va 
lluitar però va acabar cedint per un 
3-1 exagerat pel que va ser el partit.

L'equip local va sortir fort i es 
va avançar aviat amb un xut llu-
nyà, però abans del quart d'hora 

Hi ha un líder sòlid
6a jornada (1-2 octubre)
Lloreda - PREMIÀ DE MAR ....................0-1
Fundació Grama - SANT POL  .............5-0
Carmelo - LLAVANERES ......................... 1-3
CIRERA - Esp. Jov. Can Pi ..................... 1-2
Europa B- Canyelles .............................. 1-2
Besós BV - Sant Adrià ........................... 1-3
Badia - Sarrià ..........................................0-1
Martinenc B - Llefià ................................ 1-1
Guineueta - CE MATARÓ ........................ 3-1

Classificació 
Guineueta 16, Sarrià 14; LAVANERES 13; 
Sant Adrià 12; Fundació Grama, PREMIÀ 
MAR, CE MATARÓ 11, Canyelles 10; SANT 
POL., Esp. Jov. Can Pi i Llefià 7; Badia 
i Martinenc B 6; Beós BV, Lloreda 5; UD 
CIRERA 4, Europa B 3; Carmelo 2.

7a jornada (15-16 octubre)
LLefià - CE MATARÓ (DG 12 h) 
Martinenc B - CIRERA (DG 12 h) 
SANT POL - Lloreda   (DG 12) 
LLAVANERES - Besós BV (DS 18 h)
PREMIÀ MAR - Europa B  (DG 12 h)

Els dos equips juguen fora de casa
El diumenge el CE Mataró repeteix 
fora de casa al camp del Llefià a Ba-
dalona on en la darrera visita, fa dues 
temporades, va guanyar-hi per 1-2. 
Per la seva part el Cirera visita el 
camp del Guinardó on el rebrà el 
Martinenc B. La temporada passada 
l'equip cirerenc hi va perdre per 3-0.
Els altres tres equips maresmencs 
juguen a casa contra rivals propicis 
per sumar els tres punts.

Gran triomf i 5è lloc
El juvenil del CE Mataró va guanyar 
per 1-2 al camp de l'Espanyol B, amb 
gols e Sergi Martínez i Sofian. I així 
puja a la cinquena plaça amb 12 punts 
superant l'equip blanc-i-blau.

ALTRES RESULTATS.- Juvenil B (Prefer.): 
CE Mataró B - Granollers 0-0; Cadet 
(Pref) CEM - Vilassar Dalt 3-1; Infantil 
(Div. Honor): Segre - CEM 1-1.

Segona derrota consecutiva 
a casa de la UD Cirera

El Can Pi va marxar amb els punts. | D.F

va replicar Bargalló. Fins al descans 
es va mantenir la igualtat amb els 
dos equips buscant el gol. L'ocasió 
més clara de gol la va tenir Willy, 
però el porter el va evitar.

A la segona part va continuar la 
mateixa tònica, amb una clara opor-
tunitat per a cada equip, fi ns que 
els locals es van avançar amb un 
xut des de més de 30 metres que 
va agafar avançat a Joel.

El tècnic mataroní ho va inten-
tar fent uns canvis, però no va ser 
possible el gol davant una potent 
defensa, i un porter que va evitar 
el gol en un xut de Bargalló i un 
u contra u de Ricky. I ja en temps 
afegit va arribar el tercer gol local 
de penal, en una jugada sense perill 
en que tocà la mà d'un defensa.

Cedeixen en un partit vibrant

Lliga Nac. Juvenil

el Esporttot FUTBOL
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2  ARGENTONA

2  MATARONESA

UD MATARONESA: Rafa, Hassan 
(Koke 59’), Carlos, Palanco (Manolo 73’), 
Simon (Joel 56’), Toni, Tommy, Lluis, 
Edgar (Peque 56’), Aldo, Miguel i Pedro.

TERCERA
CATALANA

L'equip blanc-i-blau no va poder 
superar la bona teranyina defensi-
va arenyenca i va perdre el primer 
partit a casa de la present tempora-
da. L'equip visitant va aprofi tar un 
gol de Raúl González, quan faltava 
poc per arribar al descans per fer-
se amb els tres punts. Aquest era 
el primer que encaixava el Molinos 
a casa aquesta temporada.

La Llàntia és segona

6a jornada (1-2 octubre)

Young Talent Bad. Singuerlín.............. 1-5
Premià Dalt- Vilassar Mar B ...............0-3
La Salut - Cabrera ................................. 2-2
MOLINOS - Arenys Mar ..........................0-1
Districte 030 - Santvicentí ............... 10-0
Argentona - MATARONESA .................. 2-2
Cabrils - LA LLÀNTIA .............................. 1-3
Vilassar Dalt- PLA DEN BOET ............... 3-1
Turó Peira - Pineda ................................ 3-1

Classificació 
Singuerlín 16; LA LLÀNTIA, Arenys de 
Mar, Vilassar Mar B 13; Young Talent 
Badalona Sud 11; Premià Dalt, Distrcite 
030, Argentona 10, MOLINOS i Vilassar 
Dalt 9; MATARONESA 8; La Salut Pere 
Gol 7; Santvicentí  i Turó Peira 6; Cabre-
ra 5; PLA D'EN BOET i Cabrils 3; Pineda 0.

7a jornada (15-16 octubre)
Cabrera - MOLINOS (DG 12 h)
PLA D'EN BOET - Young Tal.  (DS 18 h)
MATARONESA - Cabrils  (DS 18 h)
Santvicentí - LA LLÀNTIA (DG 12 h)

Dos a casa i dos a fora
Aquest cap de setmana juguen a 
casa Mataronesa i Pla d'en Boet a la 
mateixa hora del dissabte. I sobretot 
els de Pla d'en Boet estan molt neces-
sitats de punts. 
Fora de casa La Llàntia, que haurà 
jugat el dijous contra l'Argentona 
el partit pendent, pot sumar per 
continuar a roda del líder, i el Molinos 
vol trencar la mala ratxa.

Tiana és el líder

Grup 5è (2a jornada)
Cerdanyola AELL - Arenys Munt.........9-1
Iluro - Rocafonda ................................... 1-6
Dosrius - Tiana ........................................ 1-9
Mataró Atlethic - Cabrils C .................. 1-5
Juvesport - Canet ................................. 2-5
Sant Pol B - Juventus ........................... 2-1

Grup 6è (2a jornada)
MOLINOS B - Pomar................................5-1

El Molinos ensopega a casa

La defensa i porteria de l'Arenys de Mar va estar infranquejable. | DANIEL FERRER

Quarta Catalana

1  CABRILS

3  AD LA LLÀNTIA

AD LA LLÀNTIA: Cano, Carmona (Gu-
tiérrez 80'), Artero, Israel, Aitor Moreno 
(Jerreh 67'), Ibu (Sergio Cobo 76'), 
Diallo, Àngel Vega (Blasco 67'), Guedes 
(Delfín 52'), Sergio López, Cano.

3  VILASSAR DE DALT

1  PLA D'EN BOET

PLA D'EN BOET: Jairo, Javi Rodrí-
guez, Marc Fernàndez, Eric, Silva, 
Marc Palau (Mosquera 74'), Àlex Palau, 
Youness, Valle, Moussa, Palanco).

La Llàntia va ser superior al Cabrils, 
equip que està en zona de descens, 
i ho va plasmar amb gols d'Israel 
a la primera part i d'Aitor Moreno 
i Jerreh a la segona. 

Només en temps afegit va poder 
marcar l'equip local transformant 
un penal.

Cinquena derrota consecutiva de 
l'equip de Pla d'en Boet que ja està 
en zona de descens. I això que es 
va avançar amb un gol de Marc 
Palau. Però amb l'empat a la mitja 
hora de joc, els grocs van perdre 
els papers i van encaixar dos gols 
més abans del partit que ja van 
sentenciar el partit.

0  UD MOLINOS

1  ARENYS DE MAR 

UD MOLINOS: Sandro Pulido, Llavero, 
Grau, Jonatan Beltrán (Hèctor 46'), 
Rubén Moreno (Adrián 56'), Adam 
Nevado, Manrique, Augsuto Campos, 
Xavi, Óscar (Gerard Roca 67'), Morilla.

La Mataronesa va començar des-
coneguda i l'Argentona va marcar 
dos gols en el primer quart d'hora.  
Va reaccionar l'equip arlequinat i 
Palanco va reduir de penal abans 
del descans. 

A la represa els locals van pres-
sionar molt més, però no van apro-
fi tar les seves ocasions i qui va 
marcar als 71' va ser Toni aprofi tant 
un  refús a xut de Tommy. 

www.eltotesport.com |  P. 5FUTBOL
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12 CN TERRASSA

9  QUADIS CN MATARÓ

QUADIS CN MATARÓ: Mario Lloret, 
Ramiro Veich (1), Samu Ruiz, Marc Cor-
balan, Víctor Fernàndez (1), Raul Loste, 
Pol Barbena, Gustavo Guimaraes (5), 
Àlex Codina (1), Thomas Lucas (1), Pau 
Schnizler, Albert Merino, Marc Pannon.

PARCIALS: 1-3, 2-2, 5-4, 4-0.

Els de Beto Fernàndez van fer 
un gran partit contra l'amfi-
trió, però van cedir al final

El Quadis va caure a quarts de fi -
nal de la Supercopa Six, que es 
va disputar el cap de setmana a 
Terrassa, davant l'equip amfi trió.

El Quadis va fer un inici de partit 
sensacional, i només començar el 
segon quart dominava per 1-4. La 
defensa estava immensa i al darrer 
Mario Lloret ho aturava tot. Va arri-
bar la reacció local però al descans 
encara s'arribà amb 3-5 favorable. A 
la represa, amb Guimaraes inspirat 
la diferència pujà als tres gols, però 
la rèplica local va ser immediata i 
amb un parcial de 3-0 va igualar 
el marcador. Però el Quadis no es 
rendia i va afrontar el darrer quart 
per davant (8-9).

En el darrer quart la defensa 
local va continuar a un nivell de 
pressió molt alt, possiblement per 
sobre del que s'hauria de permetre. 

El Quadis inicia 
la seva 27a lliga

Víctor Fernàndez va fer un gol. | ARXIU

El Quadis cau als quarts de final de 
la Supercopa Six

Iñaki Aguilar va posar la persiana a 
la seva porteria, i el Quadis va aca-
bar pagant el gran esforç realitzat.

El primer rival de l'equip del 
CN Mataró és el CN Rubí

El Quadis comença avui dissabte a les 16 h 
la seva 27a participació en la Lliga Estatal 
de Divisió d'Honor de waterpolo, que a més 
és la 25a consecutiva. L'equip del Centre va 
jugar primer dues vegades les temporades 
86-87 i 88-89, fins que la temporada 92-93 
va tornar a pujar i des d'aquell moment 
ja no n'ha baixat. La millor classificació 
de la fase regular va ser el 3r lloc de la 
temporada 2013-14, per davant del 4t lloc de 
les temporades 03-04, 04-05, 09-10 i 10-11. 
I s'han jugat semifinals del "play-off" en 
set ocasions: les temporades 01-02, 03-04, 
04-05, 08-09, 10-11, 13-14 i 14-15.

El Rubí, un primer rival molt nou
El primer rival és el CN Rubí, que va pujar a 
la màxima categoria la temporada passada 
per primera vegada. El Quadis va guanyar-
hi per 6-20, que fou el segon resultat més 
ampli de tota la lliga, a part d'un 3-20 del 
Barceloneta a la piscina del Catalunya.
1a Jornada (15 d'octubre)
Barceloneta -Terrassa;  Barcelona-S.Andreu; 
Rubí - QUADIS CNM;  Catalunya - Molins; 
Navarra - Canoe; Mediterrani- Sabadell

La plantilla del Quadis
L'equip, que segueix dirigit per Beto Fer-
nàndez, ha patit dues baixes significatives 
que són les de l'holandès Robin Lindhout i 
del jugador format a la pedrera Pau Bach. 
També ha deixat el primer equip en Pau 
Bernabé.  Continua tota la resta del bloc 
que la temporada passada acabà en 5è lloc: 
Mario Lloret a la porteria; Àlex Codina, Pol 
Barbena, Víctor Fernàndez, Marc Corbalán, 
Pau Schnizler, Albert Merino, Víctor Roqué, 
l'holandès Thomas Lucas i l'argentí Ramiro 
Veich. Torna Marc Pannon a la porteria 
(provinent del CN Rubí) i s'incorporen del 
tot els jugadors de la base Raül Loste i Lluc 
Bertran. Arriba un fitxatge de renom com 
és el brasiler Gustavo "Grummy" Guima-
raes, que va jugar els Jocs de Rio, i Samuel 
Ruiz, un jove malagueny, amb possibilitat 
de progrés.

La Sirena juga la Supercopa 
Estatal aquí a Mataró

Interessant Supercopa 
espanyola a partit únic

Aquest dissabte a les 13.45 ho-
res l'equip de La Sirena afronta 
la primera lluita per un títol de la 
temporada. Serà aquí a Mataró 
les instal·lacions del complex Joan 
Serra i el rival, com no, serà el CN 
Sabadell. Els dos equips es dis-
putaran la Supercopa Estatal que 
fi ns ara només ha guanyat el CN 
Sabadell en les set ocasions en què 
s'ha disputat.

És aquesta la segona vegada 
que l'equip mataroní juga aquesta 
competició i ho fa a tot honor, ja 
que va ser el campió de la Copa de 
la Reina. L'anterior havia estat la 
temporada 14-15, com a fi nalista, i 
va perdre per 14-3.

Serà una bona oportunitat per 
veure com responen els nous fi txat-
ges de l'equip de Florin Bonca, que 
de moment van rebre un bon cop 
en perdre davant el Sant Andreu a 
la semifi nal de la Copa Catalunya.

el Esporttot WATERPOLO
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Ha superat l'Olivar en un bon 
partit en defensa

Després del bon debut de la set-
mana passada a casa davant l'AE 
Collblanc, aquest dissabte l'equip 
del Mataró Feimat va continuar 
amb el seu bon inici a la Lliga EBA 
guanyant a Saragossa a la pista de 
l'Olivar en un bon partit defensiu 
de tot l'equip.

Va ser en un partit igualat, on 
l'equip mataroní ha aconseguit ta-
llar el bon inici dels locals i capgirar 
la situació en el segon quart per 
marxar al descans amb avantatge 
de quatre punts. La cosa va con-
tinuar igualada a la represa, però 
en els moments decisius l'equip de 
Charly Giralt va estar més serè i es 
va emportar la victòria. 

El femení del Platges de Mataró continua 
mostrant una gran imatge en aquest inici 
de temporada, i segueix invicte després de 
quatre partits i compartint lideratge amb 
el CBS Barça. Les noies de la UE Mataró 
van estar molt més encertades que el seu 
rival en el llançament i d'aquesta manera 
van aconseguir una treballada victòria a 
la pista d'un equip que, malgrat no haver 
sumat encara, va presentar batalla. 

El Boet va obtenir la segona victòria en les 
dues primeres jornades i d'aquesta manera 
comparteix liderat del grup 1 de Copa 
Catalunya amb Sant Josep i Granollers. En 
aquest primer partit a l'Eusebi Millan es van 
trobar un equip molt intens que es va posar 
per davant al final del primer quart (14-22). 
Però un parcial mataroní de 35-15 en el 
segon quart va marcar una diferència, que 
ja va ser irrecuperable per als visitants.

Bon inici dels de Giralt. | D.F.

Gran partit de Harris. | ARXIU El Boet guanya i és colíder. | D.F.

El Mataró Feimat es manté 
fort i guanya a Saragossa

Triomfs del Platges i Mataró Parc a Copa

65 OLIVAR ZARAGOZA

81  MATARÓ FEIMAT

MATARÓ FEIMAT: Diallo (5), Guallar 
(5), Serratacó (22), Eduard Rodríguez, 
Viñallonga (13), Romero (9), Espiga, 
Tardío, Coll (12), Miralles (5), Foster i 
Traver. 14/42 de tirs de 2 p, 9/21 en tirs 
de 3 p.; 16/22 en tirs lliures.

PARCIALS: 17-14, 17-24, 16-15, 15-18.

61  SESE

69 PLATGES DE MATARÓ

PLATGES DE MATARÓ: Kador (6), 
Gómez (2), Ford (18), Hurtado, Murat (2), 
Anna Garcia (3), Eva Garcia (7), Cárce-
les, López, Harris (19) i Keohe (12).

85 MATARÓ PARC BOET

77  SANTA COLOMA

MATARÓ PARC BOET: Smith (14), Her-
moso (9), Arnau (7), Naharro (2), Jensen 
(12), Franch (3), Corella (2), Forcada (2), 
Cid (4), Vàzquez (1), Marc Rubio (29).

LLIGA EBA 
- Grup C

Segueixen davant
2a jornada
El Olivar - MATARÓ FEIMAT .............. 65-71
Cornellà - Menorca ............................61-75
JAC Sants - Martorell ...................... 63-85
Santfeliuenc - Salt ............................79-52
Sant Nicolau - Castellbisbal .......... 86-92
ARENYS BÀSQUET - Grup Barna ....83-79
Collblanc - Calvià ..............................74-66

Classificació 
Martorell, Menorca, Castellbisbal i 
MATARÓ FEIMAT, 4 punts; Santfeliuenc, 
Grup Barna, Collblanc i Salt, 3; ARENYS (-1 
partit), Sant Nicolau, El Olivar, Cornellà i 
JAC Sants, 2 punts; Calvià, 1.  

Aquest diumenge a les 17.30, el Feimat 
rep el Calvià, equip que només ha jugat 
un partit, caient a la pista del Collblanc. 

Qui fallarà primer? 

El Barça CBS i el Platges de Mataró 
segueixen intractables, i ja han sumat 
quatre triomfs consecutius. Aquest dis-
sabte les mataronines reben a les 18.05 
al Cerdanyola Vila Universitària, mentre 
que les blaugranes visiten el Tarragona. 
L'Arenys busca el segon triomf a casa 
contra el SESE.

Classificació 
Barça CBS i PLATGES DE MATARÓ, 8 
punts; Igualada, Jet Qsport i Terrassa, 
6; Cerdanyola, ARENYS i Granollers, 5; 
Tarragona i SESE, 4. 

Buscant el 3 de 3
El Boet buscarà aquest diumenge a les 
17.30 seguir la seva bona sortida de cam-
pionat a la pista d'un equip que encara 
no ha guanyat, el Sant Gervasi.

Classificació 
Sant Josep, MATARÓ PARC BOET i Grano-
llers, 4; Vic, Badalonès, Santa Coloma, 
Bisbal, Sant Quirze, Sant Narcís, Arés i 
Sant Cugat, 3; Pia Sabadell, Sant Gervasi 
i CN Sabadell 2.

Copa Catalunya F.

Copa Catalunya M.

el Esporttot BÀSQIET
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33  JOVENTUT MATARÓ

17 LLEIDA PARDINYES

JOVENTUT MATARÓ: Marta Espejo 
i Laia Argelich porteres; Ona Muñoz 
(3), Isabel Latorre (1), Tinna Falconi (2), 
Clara Poo (4), Glenda Alís (2), Sandra 
Fargas (10), Marina Seda, Irene Hernàn-
dez (1), Laia Nonell (4), Saray Romero 
(1), Katina Juàrez (5). 

29 SALLE BONANOVA

29 JOVENTUT MATARÓ

JH MATARÓ: Pol Gavañach (1) i Flores 
porters; Vallhonesta (1), Pepo Juàrez (6), 
Marc López (7), Dani Aguilera (6), Jan 
Bonamusa, Oriol Vaqué (1), Bernat Muñoz, 
Bernat Bonamusa, Marc Pey (1), Beren-
guer Chiva, Carlos López, Àlex Bosch (2), 
Manu Núñez, Oriol Prat (4). 

PARCIALS CADA 5': 2-1, 5-3, 6-6, 9-9. 
12-14, 14-16 descans; 15-19, 18-22, 22-23, 
25-24, 27-27, 29-29.

LLIGA CATALANA 
FEMENINA

Tercer triomf consecutiu de 
les noies del Joventut Mataró 
de Jordi Fernàndez

El femení del Joventut manté la 
seva línia impecable i va obtenir una 
nova victòria que els permet con-
tinuar líders de la Lliga Catalana. 

El rival del dissabte, el Lleida 
Pardinyes, havia aconseguit també 
dues victòries en les dues primeres 
jornades, i això va fer que l'equip 
local sortís mentalitzat i ben aviat 
agafés un clar avantatge al marca-
dor. L'alta intensitat defensiva va 
permetre que el Joventut pogués 
treure el contraatac, un aspecte en 
el qual es va lluir sobretot Sandra 
Fargas, amb 10 gols a la primera 
part. Això, junt amb el seu bon 
treball en atac posicional, va obrir 
una escletxa que aniria creixent al 
llarg del partit.

El Joventut empata a la 
Bonanova un partit que 
controlava

El masculí del Joventut es va haver 
de conformar amb un punt en la 
seva visita a la Bonanova, un equip 
que no havia començat bé.

Va ser un partit molt igualat des de 
l'inici, amb intercanvi de gols cons-
tant fi ns al 10-10. El major encert dels 
mataronins els va permetre agafar 
un petit marge de 3 gols després 
d'un gol de porteria a porteria de 
Gavañach, que al fi nal de la prime-
ra part eren dos (14-16). A la repre-
sa, l'encert de Dani Aguilera i Pepo 
Juárez va donar el primer coixí de 
gols als groc-i-negres (17-22) però la 
reacció local va ser fulgurant amb un 
parcial de 8-1 per posar el marcador 

El JH Mataró al davant

3a jornada (8 octubre)

JH MATARÓ - Lleida Pardinyes ........33-17
Coope Sant Boi - Montcada. ........... 29-15
Sant Quirze - Canovelles .................33-29
Ascó - Gavà .........................................29-25
Cardedeu - S.Joan Despí B ..............29-21
Vilanova Camí - Granollers At .......26-28
OR Gràcia B - Vilamajor  ..................23-29

Classificació
JH MATARÓ, Cardedeu, Granollers At. i 
Ascó 6; Vilanova Camí; Lleida Pardin-
yes, Sant Quirze 4; Canovelles, Vilama-
jor, Coope Sant Boi 2; S. Joan Despí B, 
Gavà, Salle Montcada, OAR Gràcia B 0.

4a jornada (16 octubre)
CANOVELLES -  JH MATARÓ 

Trio potent a davant

3a jornada (8 octubre)

Salle Bonanova - JH MATARÓ .........29-29
Sarria - Sant Joan Despí  .................31-24
La Roca - S.Esteve Palaut. ..............33-33
Sesrovires - Bordils B.......................36-25
Palautordera - Granollers B .......... 30-39
Montcada - OAR Gràcia ....................29-25
Sant Quirze - S.Martí Adrianenc .. 30-29
Esplugues - Sant Cugat ....................21-25

Classificació 

Sarrià, Sant Quirze, Granollers B 6, 
Montcada, Sesrovires, Sant Cugat 4;  
JH MATARÓ i S.Esteve Palaut. 3; Bordils 
B, Esplugues, Palautordera, Sant Joan 
Despí, Sant Martí Adrianenc 2, Bonano-
va, La Roca 1; OAR Gràcia 0.

5a jornada (15 octubre)
SESROVIRES- JH MATARÓ 19.30 h
Partit complicat en una de les pistes 
més difícils. El dia 12 s'haurà jugat el 
JH Mataró - Sarrià de la 4a jornada.

ALTRES RESULTATS.- 2a Catalana: Tor-
tosa - JHM B 28-24; Juv. (1a Cat) Llei-
da- JHM 25-29; Juv. fem (1a Cat) JHM- 
S.Joan Despí 31-29; Infantil (Lliga Cat): 
La Roca - JHM 48-28.

El femení sense oposició

al seu favor (25-23). El matx acaba-
ria, però, amb un fi nal a cara o creu. 
L'empat a 29 va ser dels locals quan 
faltava poc més de mig minut, i van 
saber mantenir-se ferms en defensa 
per sumar el seu primer punt. 

1a ESTATAL MAS.

Tres victòries del Llavaneres Caldes d'Estrac | El passat cap de setmana va 
començar la 1a Catalana Femenina i el Llavaneres Caldes d'Estrac va guanyar per 21-18 
el Garbí de Palafrugell, estrenant-se a la pista de Caldetes. També van guanyar els dos 
sèniors masculins del club maresmenc: Molins de Rei B - Llavaneres Caldes d'Estrac A 
22-25 (3a Catalana); Llavaneres Atlètic - Cambrils B 22-21 (4a Catalana). 

 Es deixen remuntar cinc gols

www.eltotesport.com |  P. 8HANDBOL
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1  ST JOAN VILASSAR

5  ALIANÇA MATARÓ

El masculí del CFS Ciutat de Mataró 
van començar la lliga de Divisió 
d'Honor catalana, que es preveu 
molt igualada, empatant a la pista 
del Parets. 

Els nois entrenats per Joan Serra 
van avançar-se dues vegades en el 
marcador (amb gols d'Àlex Álvarez 
que feia el 0-1 i Pol Aledo l'1-2), però 
en el tram fi nal els locals van do-
nar la volta al marcador. Per sort, 
a dos minuts del fi nal "Gigi" feia 
el defi nitiu empat a tres. Bones 

3  PARETS FS

3  CFS CIUTAT DE MAT.

Un nou triomf dels vermells. | ARXIU

Bon inici de les blanc i blaves. | CED.

El primer equip del Futsal Aliança 
Mataró va guanyar dissabte a la 
complicada pista del Sant Joan de 
Vilassar. Es preveia un partit dur i 
intens, i així va ser.

Els primers minuts de partit van 
estar marcats pel domini mataro-
ní, que va desembocar en diverses 
ocasions clares de gol, fi ns que 
una gran acció de Carlos Villarín 
s’estavellava al pal, però Pol Novo 
aprofi tava el rebot per estrenar el 
marcador. Tres minuts més tard, 
Pol feia el 0-2, i la gran primera 
part es tancaria amb el 0-3 de Miki. 

A la represa, va seguir el domini 
mataroní i una passada d’esperó de 
Pol a Àlex es convertia en el 0-4. El 
Sant Joan ho intentava per mitjà 
d’una defensa molt agressiva que 
els permetés sortir al contracop, 
però la defensa del Futsal i un gran 
Amar impedien els gols locals. Quan 
restaven quatre minuts, un con-
tracop, després d'una pèrdua del 
Sant Joan, acabaria amb un juga-
dor local expulsat i en superioritat 

Uri feia establint el 0-5. Els locals 
van fer el gol de l'honor a falta de 
pocs segons pel fi nal. 

Aquest cap de setmana, l’Alian-
ça Mataró rep a casa (diumenge, 
12.15 h) el Lliçà.

El Juvenil rep el Barça
Aquest dissabte a les 16 h, el juve-
nil del Futsal Inlingua Mataró rep 
la visita del FC Barcelona, vigent 
campió de lliga i un equip que ja fa 
quatre temporades que guanya la 
lliga amb solvència. Aquest matx 
pot decidir mitja lliga, ja que són 
els dos únics equips que ho han 
guanyat tot fi ns ara. S’espera que 
les grades del pavelló mataroní 
presentin un ple absolut per gau-
dir del que segurament és ara el 
millor partit de juvenils que es pot 
veure a Catalunya.

sensacions en l’inici de lliga tot i pa-
tir diferents adversitats. Aprofi tem 
aquestes línies per donar tots els 
ànims a Carlos Guarnido que fa poc 
va patir un accident que el mantin-
drà allunyat dels camps uns mesos.

Per la seva banda, el femení que 
juga a la Divisió d'Honor Femenina  
de Catalunya va cedir per la mínima 
(4-5) davant el Sabadell Femení, un 
dels equips que són ferms candi-
dats a pujar de categoria. Un bon 
resultat per tant, en un partit amb 
moltes alternatives i que les visi-
tants no van resoldre fi ns als dar-
rers minuts.

Triomf solvent de l'Aliança Mataró

Empat i derrota mínima del CFS Mat.

Ha guanyat els dos partits 
sense encaixar cap gol

L'equip femení de la UD Molinos va guanyar 
el segon partit de la lliga per 3-0 davant el 
Santa Perpètua i d'aquesta manera es man-
té invicte, i sense haver encaixat encara 
cap gol, en les dues jornades disputades. 
Comparteix el liderat del grup 3r de la 2a 
Catalana amb el Vilassar de Mar que el 
supera pel golaverage general.
L'equip femení de la UD Molinos va guanyar 
el segon partit de la lliga per 3-0 davant el 
Santa Perpètua i d'aquesta manera es man-
té invicte, i sense haver encaixat encara 
cap gol, en les dues jornades disputades. 
Comparteix el liderat del grup 3r de la 2a 
Catalana amb el Vilassar de Mar que el 
supera pel golaverage general.

Derrota en la visita a les 
instaŀ lacions de l'Helios 

L'equip de tennis taula del Quadis CN 
Mataró va perdre el segon partit de la 
Divisió d'Honor estatal de tennis taula, a 
Saragossa, davant el CN Helios per 4-2.
Els dos punts de l'equip mataroní els van 
aconseguir Yordi Jason Ramos i Toni Prados 
que van guanyar a Eder Vallejo. En canvi 
Xavier Peral va caure contra Marcelo Toledo 
i Enrique Ruiz, jugadors contra els quals 
també van perdre respectivament Yordi 
Jason Ramos i Toni Prados.
El pròxim partit es juga el diumenge 16 
d'octubre ales 11 hores a les instal·lacions 
del CN Mataró i el rival serà l'Hispalis de 
Sevilla, equip que la temporada passada 
militava, igual que el mataroní, a la Super-
divisió estatal.

El Molinos femení 
continua invicte

El Quadis Mataró 
perd a Saragossa

el Esporttot POLIESPORTIU
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Els equips de triatló del CN Mataró mantenen la seva 
categoria estatal

L'equip femení acaba en 8è 
lloc de 1a estatal i el masculí 
en el mateix lloc però de 2a

L'equip de triatló del Centre Natació 
Mataró va disputar l'última prova 
puntuable per a la Lliga nacional 
de triatló a la localitat almeriense 
de Pulpí. Allà el dissabte al matí es 
va disputar el Campionat d'Espanya 
de relleus per parelles, nou format 
creat per la federació espanyola. 
Prova disputada en distància su-
per sprint (300 m, 7 km, 3 km) on 
cada equip presentava tres pare-
lles i cada una havia de completar 
tota la distància i donar el relleu 
a la següent fi ns a completar els 
3 relleus.

L'equip masculí, format per Guille 
Cortijo, Alejandro Cortijo, David 
Rovira, Oriol Farré, Edu López i 
José Luís Cano, va assolir una molt 
bona 8a posició en la 2a Divisió. I 

les noies, amb un equip format per 
Clàudia Luna, Maria Andreu, Mireia 
Àlvarez, Joana Martínez, Júlia Raja 
i Núria Bruguera, van lluitar fi ns 
al fi nal per arribar també en la 8a 
posició, però de la 1a Divisió.

Amb aquests resultats les no-
ies van sumar sufi cients punts per 

mantenir-se a la màxima divisió i 
els nois a la segona, quedant en 
disposició de lluitar l'any vinent 
per pujar a primera divisió.

A la tarda es va disputar una 
altra competició, que era la fi nal 
del circuit Nacional de triatló en 
distància sprint. Clàudia Luna va 
quedar la 19a en elit femenina i 
entre els nois el més destacat en 
els grups d'edat va ser el Guille 
Cortijo que va quedar 2n en el de 
18-19 anys. El seu germà Alejandro 
va quedar 6è en 20-24, categoria 
en la qual Oriol Farré fou 9è. I en 
30-34 David Rovira fou 5è i Edu 
López 8è.

www.eltotesport.com |  P. 10POLIESPORTIU

Primera victòria del masculí del 
Club Volei Mataró (3-1)

El femení va caure a casa 
contra el Sandor (0-3)

El masculí del CV Mataró va acon-
seguir davant el Manresa la primera 
victòria de la temporada, que dóna 
3 punts molt necessaris i treballats, 
malgrat no assolir el nivell de joc 
mostrat en els partits anteriors, 
on contràriament s'havia sofert 
una derrota.

Els locals, tot i els dubtes i er-
rades, van guanyar el primer set, 
però van perdre el segon fruit de 
la manca d'efectivitat i la irregula-
ritat en la recepció. En el tercer, i 
l'equip que prepara Míriam Esqué 
va recuperar el bon joc de partits 
anteriors, amb gran precisió ofen-
siva i bon treball en el bloqueig, 
principalment amb l'entrada d'Eric 
Neila com a central, i van guanyar 
clarament. En el quart, es va pro-
duir una excessiva relaxació, i el 

Manresa es mantenia ferm en de-
fensa apropant-se cada cop més en 
el marcador fi ns a un perillós empat 
a 22 fi nal, que es va solucionar a 
favor dels mataronins amb la pre-
cisió en el servei de Nil Lleonart. 

Per la seva part el sènior feme-
ní (amb algunes baixes) va mos-
trar una imatge fl uixa i va perdre 
amb contundència a casa contra el 
Sandor, un dels millors equips de la 
categoria i que era, a priori, rival 
del Mataró, en la lluita per l’ascens.

Primer triomf del Volei Mataró. | ARXIU

Els triatletes del CN Mataró a Mar de Pulpí. | CEDIDA
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el Esporttot POLIESPORTIU

Més de 30 embarcacions en la 
Regata Tot Mataró 2016 

Fabulàstic, Bribón VII, 
Roscana II i Pichurri, 
guanyadors dels grups

En el primer cap de setmana d'oc-
tubre s'ha celebrat la Regata TOT 
MATARÓ 2016, coorganitzada pel 
Club de Vela Mataró i el Club de 
Vela Blanes i amb la col·laboració 
de Port Mataró, i que va comptar 
amb una nodrida participació de 
més de 30 embarcacions.

La regata es va fer sobre el seu 
tradicional recorregut Mataró - 
Blanes el dissabte i el recorregut 
contrari el diumenge. El dissabte 
els participants van ser acollits pel 
Port de Blanes, fet que va possi-
bilitar que tots ells gaudissin d'un 
sopar de germanor a les mateixes 
instal·lacions del Club Vela Blanes.

La regata es va desenvolupar 

amb vents portants de 18/20 nusos 
el dissabte i de 8/10 el diumenge, 
cosa que va afavorir uns recorre-
guts ràpids i un gran espectacle 
cromàtic amb tots els 'spis' desple-
gats i també del gaudi de la fl ota, 
la meitat de la qual estava formada 
per tripulacions reduïdes.

Triomfs mataronins
Els guanyadors en els diferents 
grups de competició van ser els 
següents: Fabulàstic d'Adam Mora 
(Club de Vela Mataró) en el G1, 
Bribón VII de Juan Antonio Alarcón 
(CV Mataró) en el G2, Roscana II 
d'Edgar Saló (Independent) en el 
A2 g1 i Pichurri de Nacho Rupérez 
(CV Mataró) en el A2 g2, que també 
va ser el primer en la classifi cació 
general.

Gran vista de la regata organitzada pel Club Vela Mataró. | FOTO: CARME PETIT Gran podi de l'SPAS. | CEDIDA

Va assolir el segon lloc en 
el campionat disputat a 
Hospitalet de l'Infant

L'equip del club SPAS Mataró, for-
mat per Xevi Blanco, Roger Amat i 
Sergi Caballeria, va aconseguir el 
subcampionat d'Espanya de pesca 
submarina en el campionat dis-
putat a Hospitalet de l'Infant, una 
competició amb un nivell altíssim. 

En alguns moments de la prova 
l'equip mataroní va assolir cotes 
de fi ns a 40 metres de fondària 
en apnea. 

Destacar que l'SPAS Mataró amb 
aquest subcampionat (a pocs punts 
de l'equip tarragoní i amfi trió del 
campionat el Club Nàutic Hospitalet 
de l'Infant) ja és un dels clubs es-
panyols amb millor palmarès de la 
història amb vuit podis.

L'SPAS Mataró 
plata estatal

EL TOT ESPORT 1446 (1a5).indd   11 11/10/16   19:01



  

OFERTA LIMITADA FINS AL 31 D’OCTUBRE

Fes-te soci ara i tindràs la  
matrícula gratuïta!*

* vàlid per a totes les altes excepte “Quota Familiar”vàlid per a totes les altes excepte “Quota Familiar”
més informació a la secretaria del Centre i al web www.cnmataro.cat

HO TENIM TOT PER A TU
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Cinesa Mataró Parc
902  333  231 · Golfes: dv. i dissabtes · Matinals: dis., dg. i festius

Ozzy  12:00  16:00  18:30               [dv.-ds.] 20:30

Inferno  12:00  18:05  20:00 22:30    

 [dv.-dg. + dc.] 19:00  21:30  00:00

Un monstruo viene a verme [dv.-dg.+dc.] 16:30  18:45  22:00

 12:00  15:45  17:00  18:00  19:20  20:20  21:40  22:40  00:00  01:00              

 [En català] [excepte dj.] 12:15  17:25  00:55      [dj.]  17:10       

La fiesta de las salchichas 

 12:15  16:00  18:00  20:40  22:40  00:40

Mechanic 2: Resurrection 12:10  16:00  18:10  20:20  22:30  00:40     

Cigüeñas 12:15  16:00  17:00  18:00  19:00  20:00

El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares 

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

El hombre de las mil caras 22:00  00:20     [dl.-dm.] 16:30  19:15

Florence Foster Jenkins [dl.-dm.] 22:00

Los siete magníficos 12:00  19:00  00:30     [dv, dl.-dj.]16:15  21:45

Bridget Jones Baby 

 16:30  00:40      [excepte dj.] 19:45  22:20       [dj.] 22:00

Robinson, una aventura tropical 12:20 

Juego de armas 00:30       [dm.] 21:00

No respires 22:30  01:00        [dg.-dj.] 20:30         [dm.] 19:00

Siete vidas, este gato es un peligro 12:10   

Mascotas 12:15

Miss Saigon: 25th Anniversaty (event) [dj.] 19:30

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

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

Sonata per a violonchelo  18:00  (16 oct.)

Gui lai (Regreso a casa)  20:30  (20 oct.) (v.o.) 

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes                                                          

Ozzy  16:30  17:30  18:30  20:30  

Inferno  16:00 18:15  19:30  20:00  22:15       [dv., dl.-dj.] 18:00 

Snowden  16:30 19:30  22:00       [dv., dl.-dj.] 19:00  

Un monstruo viene a verme 16:00  18:10  19:15  20:15  21:30  22:20  

La fiesta de las salchichas 20:30  22:30         [dv., dl.-dj.] 22:20  

Mechanic 2: Resurrection 20:40  22:30  [dv., dl.-dj.] 20:20  22:15

Cigüeñas 18:15    [dg.] 16:15        [dv., dl.-dj.] 18:00 

El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares 

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

El hombre de las mil caras 22:00 

Los siete magníficos 22:20

Bridget Jones Baby 16:30 

Zootropolis [En català] [dg.] 16:15  

Barri
a barri

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema
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Cinema: Redacció

 Isaki Lacuesta i Isa Campo han 
dirigit 'La propera pell', cinta que 
es presenta al Festival de Cinema 
Fantàstic de Catalunya, Sitges 2016 
precedit pel gran èxit obtingut al 
Festival de Cinema de Màlaga i 
que compta amb el maresmenc 
Igor Szpakowski entre el reparti-
ment. Proposen una relectura del 
gènere del 'thriller' passat per el 
sedàs d'uns personatges quoti-
dians "amb vides semblants a les 
nostres", explica Lacuesta.

L'argument està inspirat en 

El maresmenc Igor Szpakowski, 

al film 'La propera pell' 

diversos casos reals de desapa-
reguts que tornen a la seva supo-
sada vida anterior, deixada anys 
enrere, però que al fi nal resulten 
ser uns impostors. És el dubte i 
incertesa que genera el personat-
ge d'Àlex Monner, que es retroba 
amb la seva mare, Emma Suárez.

Sergi López, per la seva banda, 
interpreta a Enric, oncle de Gabriel 
i que desconfi a des del principi que 
el noi sigui en realitat el seu nebot. 
El jove Igor Szpakowski dóna vida 
al Joan, fi ll de l'Enric i, per tant, 
suposat cosí del Gabriel, de qui 
es fa amic.  

La imatge promocional de la pel·lícula.

Pregunta de la setmana
Durant quin important fet de 
l'Església Catòlica se situa la 
història d'Àngels i Dimonis?

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

Resposta del núm. 1739
‘Eduardo Manostijeras’

Guanyadors:
Pilar Molins Graupera.

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
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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

INFERNO

El professor de simbologia Robert 
Langdon segueix el rastre d'unes pistes 
connectades amb Dante. Quan desperta 
amnèsic en un hospital italià, s'unirà 
amb Sienna Brooks, una doctora que es-
pera l'ajudi a recuperar els seus records. 
Direcció: Conrad Vernon, Greg Tiernan 
Intèrprets: Tom Hanks, Felicity Jones, 
Ben Foster, Irrfan Khan, Omar Sy, Sidse 
Babett Knudsen 89min

OZZY

La idíl·lica vida d'Ozzy, un simpàtic i 
pacífic beagle, canviarà. Quan la seva 
família no pot portar-lo a un llarg viatge, 
el porten al que creuen que és el millor 
balneari caní, Blue Creek. Però ràpida-
ment s'adonarà que no és perfecte i que 
es tracta d'una presó per a gossos. 
Direcció: Alberto Rodríguez (II)
Animació
90min

LOS INTRUSOS

Ed i Sarah han substituït l'estressant 
ritme de vida londinenca per una granja 
aïllada als camps d'Escòcia. Quan cau la 
nit, el paisatge idíl·lic es torna inhòspit, 
i la parella comença a sospitar que no 
està sola. 
Direcció: Simeon Halligan
Intèrprets: Pollyanna McIntosh, Lee Wi-
lliams, Joanne Mitchell
79min

SMALL TIME

Al, un venedor de cotxes antics de Los 
Angeles ha de viure amb el record dels 
bons moments passats al costat de la 
seva exdona. Al seu torn, ha de canalit-
zar la vida del seu fill Freddy, que no vol 
abandonar la llar familiar.
Direcció: Joel Surnow
Intèrprets: Christopher Meloni, Dean 
Norris, Devon Bostick, Bridget Moynahan
95min

FUEGO EN EL MAR

Lampedusa és el punt més meridional 
d'Itàlia, i des de 1990 s'ha convertit en 
un lloc massiu de desembarcament 
d'immigrants il·legals. En poc més de 20 
anys, més de 20.000 persones s'han ofe-
gat durant la travessia per aconseguir 
entrar a Europa.
Direcció: Gianfranco Rosi
Documental
108min
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Guiem Soldevila  Cedida 

núm. 1741 del 14 al 20 d'octubre de 2016

 El Públic obre temporada de 
concerts amb una doble ració 
tardorenca amb dos protagonis-
tes; el cantautor menorquí Guiem 
Soldevila i el mataroní Marc Ràmia. 
Un diàleg entre dos joves músics 
que plantegen la sensibilitat i els 
seus universos mediterranis com a 
pal de paller de les seves cançons.

Cantautors melòdics
El músic balear presentarà el seu 
tercer disc, Amoramort (Blau, 
2014), on es pot veure el seu uni-
vers particular que partint de la 
seva Menorca natal, planteja can-
çó melòdica extraordinàriament 
bella i reposada i musica autors 
com Màrius Torres, Konstandinos 
Kavafi s o Sònia Moll.

La segona part de la vetlla la 
protagonitzarà Marc Ràmia, que 
s’ha guanyat a pols el ser conside-
rat un dels principals cantautors 
del Maresme. El seu darrer treball, 
A la vora del Malpàs (2014) li ha 
permès donar a conèixer el seu 
estil proper i intimista. 

Aquest jove músic ha treballat 
un projecte musical amb perso-
nalitat, que treballa en directe 
acompanyat de Marc Grané a la 
percussió i Albert Vilardell a les 
guitarres.  | C.C.

Guiem Soldevila i Marc 
Ràmia obren temporada

Diàleg de cantautors 
al Públic entre les 
Balears i Catalunya

CulturaCultura

A9 Cultura Public.indd   1 11/10/16   12:28
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Alexis Serrano, director de l'Arxiu Comarcal.

 Daniel Ferrer 

Amb què hem de pensar quan pensem amb l’Ar-
xiu Comarcal?
L’Arxiu Comarcal del Maresme és un centre d’ar-
xiu que depèn de la Xarxa d’Arxius Comarcals de 
Catalunya que, al seu temps, depèn de la Direcció 
General d’Arxius i Biblioteques, Museus i Patrimoni 
del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya. La llei preveu que els municipis de més 
de 10.000 habitants tinguin un arxiu amb un arxiver. 
Això són gairebé la meitat de la comarca. Pels muni-
cipis de menys de 10.000 habitants la llei considera 
que l’arxiu subsidiari és l’Arxiu Comarcal. 

A Mataró, però, hi ha documentació de Mataró. 
Exacte. L'única excepció és la de Mataró. Precisament 
l’Arxiu Comarcal és també la seu de l’Arxiu Municipal. 
Per tant, tot i que l’Ajuntament de Mataró té els seus 
arxivers propis, els fons municipals de Mataró són 
un més dels fons municipals que té l’Arxiu Comarcal. 

Quines tasques desenvolupeu?
No només fem la tutela del patrimoni històric i do-
cumental patrimonial sinó també de l’administració 

Què tenim al nostre arxiu? Amb la re-
cent informació de la troballa d'un 
mapa de Napoleó a l'Arxiu Comarcal 
del Maresme, hem volgut conèixer 

de primera mà quins són els fons i documents 
que conformen el nostre arxiu més proper.

El recent procés de digitalització de la documen-
tació i la recerca d'espai que busca l'arxiu amb 
la complicitat de la Generalitat i l'Ajuntament, 
mostren com la incorporació d'Alexis Serrano, 
des de fa poc més d'un any, al capdavant de l'Ar-
xiu Comarcal, vol donar una altra cara a aquesta 
història conservada de la ciutat i la comarca.

En el reportatge d'aquesta setmana entrevistem 
a Alexis Serrano, director de l'Arxiu Comarcal 
del Maresme.

La història
conservadaREPORTATGE

Text: Marta Gómez

Fotos: Daniel Ferrer

Visitem l'Arxiu Comarcal del Maresme amb el 
seu director, Alexis Serrano

Tot 5,6,7 Reportatge 1741 Arxiu Comarcal.indd   2 11/10/16   10:40
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Digitalització
"Hi ha molts documents digitalitzats i ja consulta-
bles en línia. La part més important són els índexs 
dels protocols notarials i els volums de testaments, 
que és de la documentació més consultada. Això 
es fa per diferents motius: primer perquè, ja que 
digitalitzes, ho poses a Internet perquè tothom ho 
pugui consultar i segon perquè així evites que la 
gent manipuli la documentació i que a poc a poc 

es malmeti. A més a més d’això també hem digi-
talitzat premsa. Digitalitzar premsa és bo per una 
raó molt concreta: com que és mecanoscrita es 
pot aplicar l’OCR (la detecció de paraules) i això 
garanteix i agilitza molt les cerques que, a més 
a més, es poden fer les 24 hores del dia els 365 
dies de l’any. No ho tindrem mai tot digitalitzat, 
hi ha molta documentació i cada vegada en tenim 
més", explica Serrano al Tot Mataró. 

Tots els fons són 
específics i tots 
els documents són 
únics”

electrònica, telemàtica, ... Els arxius no només es 
creen per donar subsidi, ajuda i suport als municipis 
sinó que els donem suport en la gestió documental 
en transparència, bon govern, etcètera. 

A més del fons municipal de Mataró, què més hi ha?
Tenim, per exemple, la documentació dels Jutjats 
de Mataró i Arenys de Mar, del districte notarial o el 
fons del Consell Comarcal. També tenim altres tipus 
de fons, per exemple els fons registrals. Tenim l’antic 
ofi ci i comptadoria d’hipoteques, que és l’antecessor 
del Registre de la Propietat. Tenim els fons d’entitats 
públiques, que serien els fons de les cambres agràri-
es. També tenim el fons de les ofi cines liquidadores 

de la Generalitat i fons municipals de més municipis. 
Aquest any 7 ajuntaments ens l'han portat: Caldes 
d’Estrac, Cabrera de Mar, Teià, Santa Susanna, Sant 
Vicenç de Montalt, Òrrius i Sant Pol. 

Què és el més voluminós que teniu?
El fons més voluminós però no més important, com 
és evident, és el fons de l’Ajuntament de Mataró. 
Més població, més volum documental. 

I el més important?
El més important és molt difícil de dir perquè tots els 
fons són específi cs i tots els documents són únics. 
Ara bé, segurament és el fons del districte notarial. 

Reportatge
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 Anna Aluart 

Daniel Ferrer 

l’Ajuntament de Sant Pol ens ha dut del Monestir. És 
una petita col·lecció de pergamins entre els quals 
hi ha aquest. 

Com d’important és aquest arxiu?
Aquest és un dels grans arxius del país. La grandesa 
de l’arxiu no la fa el seu volum, l’arxiu de la Corona 
d’Aragó pràcticament té la mateixa capacitat que el 
nostre. Tot i que el nostre arxiu és dels petits, són 
més de 3 quilòmetres de documentació, el 80 per 
cent és de consideració històrica. 

Teniu molta documentació? I espai?
No. Aquest és un arxiu que es va dimensionar als 
anys 80, es va acabar de construir als anys 90 i no 
cal que et digui que se’ns ha fet petit. Pensa que en-
tre els anys 80 i els anys 90 un notari passa de fer 
anualment 7 protocols a fer-ne més de vint. Tot creix. 

La infl ació documental no només s’ha d’estudiar 
des d’un punt de vista de nombre de documents 
executats sinó que les capacitats reprogràfi ques 
afavoreixen que un document que abans es feia amb 
tres rengles ara en són 14 pàgines. Malauradament, 
com que aquesta infl ació documental no es va tenir 
en compte, es va quedant petit. Tenim una capacitat 
creixent limitada. Estem en tràmits amb l’Ajuntament 
de Mataró i la Generalitat perquè ens estan buscant 
un lloc per ampliar com a arxiu intermedi, sobretot 
per la seva documentació, la de l’Ajuntament. 

De fet, és un dels fons més consultats.  És una informació 
de consideració privada i moltes vegades fi ns i tot ínti-
ma. El que fa que sigui extraordinari és el grau de detall. 

Quin és el document més antic?
Aquí tenim un document de l’any 1089, que ha entrat 
aquest any. És un testament d’una dona. Aquesta 
dona dóna les seves propietats al Monestir de Sant 
Pol de Mar. Ha entrat dins de la documentació que 

"És un document rar. No únic i ni molt menys se-
cret. No crec que sigui únic perquè és un gravat 
i un gravat és com una fotocòpia però del segle 
XIX. Quan tu vols que un document sigui secret, 
no en fas còpies. Pensem que no és un document 
en francès, que era la llengua de Napoleó. Aquest 
document si fos originari de França, òbviament 
seria en francès. El fet que estigui en castellà és 
perquè a Espanya hi havia algú a qui li interessa-
va que això es difongués. El fet que hagi vingut 
amb un fons d’un capità de fi nals del segle XVIII, 
principis del XIX, ens pot obrir la porta a espe-
cular moltes coses. El projecte de Napoleó en si, 
difícilment era viable", assegura Serrano.

El mapa de Napoleó

núm. 1741 del 14 al 20 d'octubre de 2016
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NOU ILURO S.L.

• Cuines i banys
• Escales i enllosats
• Façanes
• Xemeneies
• Art i decoració en 
   pedra natural
•• Rampes d'accés
   per a comunitats
• Poliments de terres

• Cuines i banys
• Escales i enllosats
• Façanes
• Xemeneies
• Art i decoració en 
   pedra natural
•• Rampes d'accés
   per a comunitats
• Poliments de terres

Màgia per dinamitzar el comerç 
El dissabte 22 d'octubre Mataró tindrà un "Capvespre Màgic" amb la nova activitat 
dels comerços de la UBM - Unió de Botiguers de Mataró

Comerç: Redacció

 "Gaudeix, compra i tasta el co-
merç de Mataró", aquest és el 
lema del "Capvespre Màgic" en el 

qual hi participaran 150 comerços 
de la UBM. Entre les 17.00 h i les 
22.00 h del dissabte 22 d'octubre, 
els comerços de la ciutat estaran 
oberts per fer "Vendes Màgiques": 

espais amb portes obertes, tastets, 
animacions, vendes exclusives i 
tantes sorpreses com comerços 
hi participin, per sorprendre i il-
lusionar a tothom qui passegi per 

AMB EMPENTA
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El President de la Unió de Botiguers, Jordi Novo, explicava en la 
presentació d'aquesta nova iniciativa que "volem dinamitzar el 
comerç i atraure visitants i per això hem confi at en la màgia, de 
manera que cada botiga sorprendrà la gent amb números o tallers". 
Novo assegura que aquesta nova iniciativa no és un substitutiu de la 
Shopping Night de l'extint Mataró Opportunity Weekend sinó que 
vol ser "una nova eina puntual, que acabi sent tradició, per la qual 
la màgia promociona el comerç". Jocs de malabars de foc seran el 
colofó fi nal de l'activitat, segons va avançar el President d'UBM.

Objectiu: atraure visitants

la ciutat.
 La proximitat i la il·lusió es fon-

dran en un capvespre en el qual, a 
banda de les activitats que proposi 
cada establiment, als carrers s'hi 
podran trobar: Mags, espectacles 
amb malabars amb foc i també un 
photocall entre altres.

 Els establiments participants 
estaran identifi cats amb globus, 
un vinil a l'aparador i una mo-
queta que convidarà a entrar-hi.
 A més, aquesta activitat coincidirà 
amb la 3a edició del "Mataró Va 
de tapes" organitzada pel Gremi 
d'Hostaleria de Mataró i Estrella 
Damm. Capvespre Màgic es va 
presentar dilluns a la premsa.

Els aparcaments SABA 
de La Riera i Can Xammar 
oferiran mitja hora d'apar-
cament gratuït durant 
l'horari de l'activitat

núm. 1741 del 14 al 20 d'octubre de 2016
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FEMCRÉIXER 
LES IDEES

TÀCTIC.CAT MÉS QUE WEBS
www.TACTIC.CAT - 93 790 97 73

55 milions per 5.000 emprenedors 
El programa Catalunya Emprèn, que agrupa totes les iniciatives de creació d'empreses 
de tots els Departaments de la Generalitat seguirà vigent el 2017

Emprenedoria: Redacció - ACN

 Catalunya Emprèn és una actu-
ació governamental que suposa 
un ''paraigües'' que agrupa totes 

les iniciatives d'ajuts a l'empre-
nedoria dels Departaments de la 
Generalitat per tal d'orientar els 
emprenedors dels ajuts que po-
den trobar i evitar que es perdin 

oportunitats. El conseller d'Empre-
sa i Coneixement, Jordi Baiget, ha 
fet balanç del 2015 i ha assegurat 
que des de la Generalitat s'han 
mobilitzat 55 milions d'euros en 

AMB EMPENTA
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Baiget ha explicat que 'Catalunya Emprèn'' és una mena de ''pa-
raigües'' que vol agrupar totes les actuacions que fan diferents 
Departaments del Govern en matèria d'emprenedoria. En agrupar 
totes aquestes iniciatives en un pla transversal s'ajuda a l'empre-
nedor a tenir una fotografi a fi del del que pot tenir a mà per part del 
Govern i d'aquesta manera s'evita que ''es perdin'' oportunitats. 
Entre les iniciatives que estan sota el ''paraigües'' la més destaca-
da és la Xarxa Emprèn, integrada per 118 entitats tant municipals 
com comarcals vinculades a l'emprenedoria. 

Paraigües d'emprenedors

ajuts a emprenedors que han servit 
per crear més de 5.000 empreses. 

Baiget ha anunciat que després 
de l'èxit de la iniciativa, la comis-
sió interdepartamental reunida 
aquest dilluns a primera hora ha 
decidit donar continuïtat al pro-
grama i renovar-lo de cara a l'exer-
cici pròxim del 2017.

Baiget ha destacat la importàn-
cia d'aquests ajuts que consoliden 
la cultura emprenedora del país 
i que serveixen per permetre la 
creació de riquesa, competitivi-
tat i nous llocs de treball. Entre 
aquestes empreses Baiget ha citat 
Fractus, Privalia, 'wallapop' i altres 
del sector biomèdic com 'Horizon' 
o 'Genòmics' entre moltes altres.

Fractus, Privalia o 
Wallapop són algunes 
empreses nascudes en 
aquest programa

núm. 1741 del 14 al 20 d'octubre de 2016
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COMPRA VENDA 

PATINES EN LÍNEA marca Krafwin 
speed bearing. Rozaduras del uso, 
pero en buen estado. Número 36. 
Tl. 688.999.030 (noches)
COMPRO PUNTALES, TABLEROS an-
damio. 631.565.231 
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. 
COMPRAMOS TODO TIPO de ma-
quinaria industrial para hostelería. 
Interesados llamar 666.452.600 
COMPRO MAQUINARÍA HOSTELERÍA 
usada. 93.741.00.00 

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

ALQUILO HABITACIÓN señor. 
611.454.139
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv, 
micro, nevera, internet, dret a cui-
na. Zona privilegiada. 639.703.037 
ES LLOGUEN VIVENDES a diferents 

zones de Mataró, cases, naus in-
dustrials. Opcions de compra. 
607.444.232 
NECESSITEM VIVENDES DE llo-
guer i venda pels nostres clients: 
Mataró zones Centre i Havana. 
93.790.96.09
MATARÓ-EIXAMPLE. Dúplex de 3 
hab., 2 bany, saló, cuina oberta, ca-
lefacció, terrassa, paquing per cotxe 
i moto. 800€/mes 93.790.96.09 
ref. P1957
MATARÓ-CENTRE. Dúplex de 2 
hab., 1 bany, cuina, saló, amoblat 
i amb electrodomèstics 800/mes 
93.790.96.09 ref. P2033
MATARÓ-CENTRE. Ampli local de 
121m2, 1 bany, petit despatx, pati, 
a.a., taller, a peu de carrer 980€/
mes 93.790.96.09 P2028
LOCAL C/CHURRUCA 100m2. 
Sortida cotxes. 325€. 645.792.011 
ALQUILO HABITACIÓN. 600.655.639 
CERDANYOLA. LOCAL 90M2. 
Baño, entrada vehículo. 300€/mes 
93.799.72.07 
ALQUILO ESTUDIO amueblado con 
terreno. 400€ gastos incluidos. 
Cerca Argentona. 615.170.534 

TREBALL

BUSCO AYUDANTA ADELANTADA 
peluquería. Mataró. 637.535.042 
PRECISEM DONES ENTRE 30-50 anys. 
Amb funcions d’encarregada i cam-
brera per a pis de relax. 625.511.066 
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 
CERCO FEINA NETEJA. 612.406.909 
AUXILIAR GERIATRÍA BUSCA tra-
bajo mayores, niños, comidas, 
limpieza. Experiencia. 650.870.557
CUIDADORA ACREDITADA OFRECE 
calidad de servicio: personas 
mayores, convalecientes. Tardes. 
645.121.705

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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TREBALL

BUSQUEM PERSONAL DE cafetería. 
matarocafe@gmail.com 
AUXILIAR LIMPIEZA BUSCA 
trabajo, cuido personas mayo-
res. Experiencia. Referencias. 
688.390.663
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza, 
cuidado mayores. 631.832.385
BUSCAMOS CHICAS PARA trabajar 
en empresa de Mataró. No hace 
falta experiencia, formación a car-
go de la empresa y alta SS. Llamar 
al tele. 630.593.341 Sra. González 
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA horas. 
631.035.671 
ME OFREZCO HORAS tardes pa-
ra cuidado mayores, limpieza. 
617.993.949 
SEÑORA BUSCA TRABAJO limpieza, 
plancha, ay. cocina, fregaplatos. 
631.521.109 
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. Por 
horas o fi ja. Experiencia. Zona 
Maresme. 631.481.939 
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. Por 
horas o fi ja. Experiencia. Zona 
Maresme. 631.481.939 
BUSCO FAENA: limpiar, cuidar 
mayores, compañía. Día o noche. 
600.655.639 
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
631.263.470 
NOIA CERCA FEINA neteja per ho-
res. 632.665.850 
BUSCO TRABAJO CUIDAR personas 
mayores o niños. 698.229.774

C A L E F A C C I Ó
AIRE CONDICIONAT  BOMBA DE CALOR  INVERTER

Camí Ral, 572· Mataró· Tel. 937 574 943· info@maresmesertec.com · www.maresmesertec.com

38 SERVEI ASSISTÈNCIA PROPI
tècnics especialitzats en:

Reparació
Manteniment
Projectes

OFERTES
DE TEMPORADA

Pressupostos sense compromís

FINANÇAMENT EN 15 MESOS SENSE INTERESSOS
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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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CLASSES

MATEMÀTIQUES, FÍSICA, QUÍMICA. 
ESO, Batxillerat. 650.960.680

PROFESSIONALS

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa. 
Havaneres. Informació 605.686.269 
(www.mestredaixa.com). havane-
res@mestredaixa.com 
SE HACEN OJALES y se ponen bo-
tones. Tel. 93.790.82.32 
PAVIDNET: Neteja, manteniment i 
abrillantats. Pressupost sense com-
promís. 93.757.76.83 /607.249.790 
PINTOR-YESERO. ECONÓMICO. 
Trabajo perfecto, limpio. 632.725.660 
PALETA AUTÓNOMO. EXPERIENCIA. 
Económico. 653.796.506 
MUDANCES ECONÒMIQUES . 
692.021.141 
REHABILITACIONES, FACHADAS, 
VERTICALES. Impermeabilizaciones. 
691.670.122 
PINTOR PROFESIONAL. PINTURA en 
general y decorativa. 635.106.282 

TAROT

VIDENTE. ESPECIALISTA en el amor, 
impotencia, mal de ojo, que tu pare-
ja esté siempre a tu lado. Trabajo a 
distancia. Posibilidad de desplaza-
miento. 692.132.944

VARIS

BUSCO PAREJA ESTABLE . 
674.471.893 José 

CONTACTES

MATARÓ MULATA TETONA. 24h. 
632.520.719 
KATY, PARTICULAR. 631.287.774 
DOS AMIGAS. Japonesa y china. 
Nuevas. Zona Havana. 615.719.971 
ASIÁTICAS, JOVENCITAS, GUAPAS. 
Nuevas en Mataró. 24h. Salidas do-
micilio. 688.566.964 
JAVI 70 AÑOS, buena posición. 
Soy pasivo, deseo chico activo. 
Máximo 45 años. Atlético, moreno. 
682.462.579 
MASSATGISTA GUAPÍSSIMA. Mataró 
667.955.000 
LAIA 42 CATALANA. 687.072.165 
MASAJES CALIENTES 698.247.545 
MADRE SEPARADA, DISCRETA. 
Pido ayuda económica. Particular. 
Máxima discreción. 632.257.231 

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 -

 EL TOT NOU 1741.indd   8 11/10/16   16:57



Imatges de la Marxassa del 2015 Cedida 

 L'Agrupació Científi co-Excursio-
nista organitza, aquest dissabte, 
una nova edició de la Marxassa o 

L'Agrupe organitza aquesta marxa de 62,5 quilòmetres 
entre el Montseny i Mataró

el que és el mateix, la possibili-
tat d'enllaçar les ermites de Sant 
Martí de Montseny, Sant Martí de 

Tot preparat per la Marxassa, 
aquest dissabte

Montnegre i Sant Martí de Mata 
fi ns a arribar a l'ermita de Sant 
Simó de Mataró. 

La Marxassa és un recorregut 
de 62,5 Km. i 4.032 metres de 
desnivell acumulat (1.690 posi-
tius i 2.352 negatius), que porta 
els que en prenen part per una 
varietat de boscos com ara alzi-
nars, castanyers, avetars, rouredes 
i pinedes, des del vessant sud del 
Montseny, travessant la serralada 
del Montnegre-Corredor i fi ns ar-
ribar al mar. L'Agrupe manté les 
modifi cacions de recorregut de 
l'any passat i que va tenir molt 
bona acollida. 

La d'aquest dissabte serà l'edi-
ció número 23 de la Marxassa, que 
és una prova puntuable per la 19a 
Copa Catalana de Caminades de 
Resistència . | Redacció
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Cultura

El Seguici de Barcelona anirà a Sant Simó
Les figures de la capital retornaran el diumenge 23 la visita que va fer el seguici de 
Mataró a les festes de Santa Eulàlia

Cultura: Redacció

   Després que el seguici festiu de Mataró fos con-
vidat per Barcelona a les festes de Santa Eulàlia, el 
febrer passat, el Seguici de la capital catalana tornarà 
la visita amb motiu de les festes de l'Aplec de Sant 
Simó. Serà el diumenge 23 d'octubre que el seguici 
barceloní visitarà l'ermita mataronina en compa-
nyia dels Gegants de Mataró i l'Àliga. De la mateixa 
manera que les fi gures mataronines van ser exposa-
des al Palau de la Virreina barceloní, els elements de 
Barcelona estaran exposats del 24 d'octubre a l'1 de 
novembre a l'Ateneu de la Fundació Iluro.

El passat 14 de febrer les Diablesses, les mome-
rotes, els dracs, els Gegants i l'Àliga van passejar-se 
per Les Rambles, el Carrer Ferran i la Plaça de Sant 
Jaume, on van fer els seus balls amb motiu de les 
festes de Santa Eulàlia. Mataró era la ciutat convi-
dada d'aquesta festivitat dedicada a la patrona de 
Barcelona. Ara són els elements del seguici de la ca-
pital els que retornen la visita i ho faran anant fi ns a 

l'Ermita de Sant Simó, al barri de l'Havana.

Els protagonistes
Concretament, seran els Gegants de Barcelona, els 
Capgrossos Macers, l’Àliga, els Cavallets Cotoners, la 
Mulassa, el Lleó, el Bou, la Víbria, el Drac, la Tarasca, 
els Gegants del Pi, els Gegants de Santa Maria del 
Mar i el Ball de bastons del Seguici els que faran una 
mostra de cultura popular i tradicional, segons ha 
desvelat avui mateix l'Ajuntament de Barcelona.

A Sant Simó, els balls
La jornada començarà amb una cercavila, en què 
participaran tots els elements del seguici barceloní 
acompanyats dels seus amfi trions: els Gegants de 
Sant Simó, la Família Robafaves, els Nans i l’Àliga 
de la ciutat de Mataró. Tots plegats faran camí cap a 
l’ermita de Sant Simó, on es fa l’aplec, i seran rebuts 
per les autoritats. El moment culminant de la troba-
da serà quan tots els elements festius faran els seus 
balls amb acompanyament de música en directe.

Mamma Mia 
torna als escenaris, 
al Monumental, en 
benefici de l'AFAM

Tot cultura ob seguici.indd   1 11/10/16   17:46



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

NUEVA COLECCIÓN
DE RADIADORES

Radiador toallero
blanco desde:

45,45€/ud.

1P GRESS ARGENTONA 1741.indd   1 11/10/16   11:35



Carme Matas. Pensionista.  

Actualment gaudeix d'un habitatge  

de lloguer social a Cerdanyola.Lloguer social i mercat de lloguer lliure
Entrevista amb Carme Matas, pensionista. 

Grup Municipal de Ciutadans

 D'on és vostè, Carme?
 Sóc mataronina de tota  la vida.

Quins ingressos té actualment?
700 euros: 500 de la pensió i  200 de viduïtat.

Per a vostè és vital gaudir d'un habitatge de 
lloguer social, oi?
 Sí home! I tant! Si no, no podria viure! Quan em van 
donar aquest pis, jo estava a Sant Agustí i pagava 500 
euros de lloguer. Llavors  encara treballava cuidant 
avis i  nens. Vaig tenir molta  sort!

I ara, quant paga de lloguer?
281 euros.

Així, doncs, vostè creu necessari ampliar l'ofer-
ta d'aquests habitatges, perquè hi ha moltes 
persones que es troben en la seva mateixa 
situació?
 Sí! És necessari! Les dones i  homes que vivim sols 
aquí, cobrem poquet. Llavors, no sé què faríem! Si 
no, hauríem de "tirar" dels fills!

Publireportatge

www.totmataro.cat
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Carme Matas. Pensionista. 

Actualment gaudeix d'un habitatge 

de lloguer social a Cerdanyola.

Al Grup Municipal de Ciutadans compartim, 
amb la Carme Matas i molts altres mataronins, 
la necessitat d'ampliar l'oferta de lloguer soci-
al sense oblidar la dinamització del mercat de 
lloguer lliure.
   
Fruit d'aquesta voluntat hem fet costat al govern 
municipal en la proposta de l'Ordenança Municipal 
Reguladora de Verifi cació d'habitatges buits.
   
No obstant això, considerem que ha de posar el 
focus en els grans propietaris: entitats fi nance-
res, fons d'inversió, etc.  En cap cas, en els petits 
propietaris.

Amb aquest objectiu, hem presentat esmenes a 
l'Ordenança per protegir els propietaris de sego-
nes residències i també els que decideixen reser-
var-les per a l'emancipació futura dels seus fi lls.
   
Si el veritable objectiu del govern municipal és 
potenciar els habitatges de lloguer i no penalit-
zar els petits propietaris, acceptarà les nostres 
esmenes.
   
En cas contrari, el que transmetrà és que vol crear 
un instrument recaptatori més.

Les propostes 
de Ciutadans

www.totmataro.cat
núm. 1741 del 14 al 20 d'octubre de 2016

2P PUBLIREPORTATGE Ciutadans.indd   3 11/10/16   16:12



Dider Likeng, un referent Cedida

Hi haurà tallers específics durant tot el matí i un vermut 
rumbero a partir de la una

Aquest dissabte, "Diada de la 
rumba" als Capgrossos

  Mataró es converteix en la ca-
pital del gospel durant tres dies 
per a viure una experiència única 
amb tres dels millors directors de 
corals gospel d’Europa. I és que 
els dies 14, 15 i 16 d’octubre, els 
amants del gospel tenen l’oportu-
nitat d’aprendre cançons polifò-
niques i treballar tècniques vocals 
gràcies a les tres masterclasses de 
quatre hores cadascuna que im-
partiran Moisès Sala, director de 
The Gospel Viu Choir (Espanya), 
Didier Likeng, director de Gospel 
For Life (Bèlgica) i Fred Lewin, 
director de Good News Gospel 
Choir / Alleluia Singers (França).

Les jornades de tres dies inclou-
ran fi ns a tres workshops amb els 
artistes, a un preu de 95 euros, 
que se celebraran el divendres i el 
dissabte al Teatre del Casal l’Ali-
ança, al centre de la ciutat. L'espai 
també serà l'escenari de l'assaig 
comú que es farà el diumenge al 
matí i del concert fi nal gratuït, a la 
tarda, i amb aforament limitat. Un 
intens cap de setmana per passar 
al millor dels ritmes.|  Redacció

Moisès Sala, Didier Likeng 
i Fred Lewin, a Mataró 

El gospel pren el 
Casal amb tres dies 
de workshops 

5

Hi haurà cinc tallers 
diferents durant el matí: 
de palmes, de ball, de 
guitarra, de percussió i 
un d'infantil i el 
vermut rumbero tancarà 
la matinal 

El vermut rumbero, el colofó de la Diada de la Rumba Arxiu 

localitats catalanes com ara Girona 
o Barcelona.

La iniciativa ha sorgit de l’alian-
ça entre l’Ajuntament de Mataró, 
l’Escola Municipal de Música de 
Mataró i l’Associació Foment de la 
Rumba Catalana (FORCAT), entitat 
que aplega els principals represen-
tants socials i artístics de la rum-

ba catalana actu-
al, i el suport de 
la Colla Castellera 
Capgrossos de 
Mataró que ce-
dirà la seva seu 
per a desenvolu-
par-hi les activi-
tats de la Diada. 

Tallers i vermut
Durant el matí, es 

realitzaran tallers de palmes, ball, 
guitarra, percussió i un d’infantil 
– familiar en el qual petits i grans 
podran gaudir dels ritmes rumbe-
ros. Per acabar d’amanir el mati-
nal rumbero, el Bar Capgrossos 
servirà d’escenari per al vermut 
rumbero. |  Redacció

 Aquest dissabte, rumba per a 
tothom. Arriba la tercera edició a 
Mataró de la Diada de la Rumba, 
una de les mostres més importants 
de rumba catalana que se celebra 
al Maresme. L’objectiu de la Diada 
de la Rumba és, segons els seus 
organitzadors "acostar-la encara 
més als mataronins i mataroni-
nes, i constatar, 
una vegada més, 
que la ciutat és un 
dels bressols i fo-
cus indiscutibles 
d’aquest gènere 
musical que ha 
vehiculat, histò-
ricament, la con-
vivència entre pa-
ios i gitanos".

A les ciutats de 
la rumba
Cada any es realitzen activitats 
musicals, formatives, lúdiques i 
refl exives al voltant d’aquest gè-
nere musical. Des de l’any 2013 la 
Diada de la Rumba ha adoptat un 
format itinerant i al llarg d’aques-
ta tardor farà parada a diverses 

CulturaCultura núm. 1741 del 14 al 20 d'octubre de 2016
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Horòscop per DHANNA ASTRÒLOGA
Diplomada per l’Associació d’Astrologia

de Catalunya.

www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)

Moment per ampliar el cercle social, 

per assolir una relació de parella, per 

mostrar la teva millor cara. Si estàs 

pendent d'un resultat judicial, pots 

rebre notícies.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Pot sorgir alguna oportunitat de col-

laboració amb altres i que això t'obri 

portes de cara al futur, especialment 

pel que fa a la professió. Força inspi-

ració i creativitat.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Canvis relatius a la feina que t'obli-

guen a reestructurar l'economia. 

Formació i actualització de conei-

xements. Mira de tenir els documents 

oficials controlats i al dia.

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

Compte amb l'estrès, pots trobar-te 

fent alguna cosa inadequada si no 

et controles. No t'obsessionis amb 

qüestions laborals, si ho fas, acaba-

ràs afectant la teva salut.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Per una experiència propera potser 

penses més en qüestions profundes i 

segueixes estant una mica més aïllat 

del que és habitual. Un canvi d'imatge 

pot fer-te sentir millor.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Si arrossegues alguna cosa del pas-

sat que et fa mal pensa que potser 

és hora de superar-ho. Per gaudir del 

present serà bo posar-hi remei. Si sol 

no pots, demana ajuda.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Si notes l'energia baixa, fixa't en els 

pensaments. Una visió negativa de 

les coses pot fer-te perdre vitalitat. 

Gaudeix de la música, de l'art, la lec-

tura... i desconnecta.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Els altres et porten la contrària i te-

niu opinions oposades. Accepta-ho i 

segueix el teu camí. El món és ple de 

diversitat i has de cercar el teu espai 

personal i original.

Bessons (21/5 al 21/6)

Darrerament estàs una mica passiu 

pel que fa a la parella. Són etapes 

i potser passes per una època de 

canvis. Parla amb la parella abans 

d'airejar els problemes amb altres.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Moment de fer-se responsable de la 

creativitat i dels talents que et fan 

especial. Els fills creixen, cal adap-

tar-se a noves necessitats. Estàs més 

competitiu que de costum.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Pren les regnes de la teva salut i es-

tructura millor la dieta si realment 

vols perdre uns quilets. Així mateix 

convé fer balanç econòmic i potser 

iniciar un pla d'estalvi.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Vols donar-te un caprici: potser un 

viatge o una estada en un balnea-

ri. Inestabilitat econòmica. Si tenies 

conflictes amb un cunyat o cunyada, 

podeu arribar a un acord.

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

twitter.com/totmataro

facebook.com/totmataro

Siguis on siguis i sempre que vulguis, pots estar connectat a 
l’actualitat de la teva ciutat entrant a totmataro.cat  
o des la xarxa social  
que prefereixis!

www.totmataro.cat
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Ramon Reixach obre el cicle Arxiu

L'exitós muntatge de la Sala Cabanyes torna als 
escenaris per una bona causa, el Dia de l'Alzheimer 

Torna Mamma Mia, al 
Monumental i per a l'AFAM

 Enguany el Grup d’Història del 
Casal de Mataró (1986-2016) cele-
bra el trentè aniversari. Fa trenta 
anys, un grup de joves historiadors 
va decidir constituir-se en una as-
sociació cultural dedicada a la re-
cerca i a la divulgació de la Història 
amb clara vocació comarcal i una 
voluntat decidida d’implicació en 
la vida cultural de la ciutat. Per a 
celebrar l’aniversari s’ha volgut re-
cuperar aquells primers col·loquis 
que es titularen Història a debat. 
Aquest nou Col·loqui és el desè i 
manté l’esperit inicial de temàti-
ca diversa en qualsevol període 
històric.

Història a Debat s’inaugurarà 
aquest divendres 14 a les 19 h al 
Racó del Casal amb la ponència 
inaugural del Dr. Ramon Reixach 
i Puig que parlarà de "Les histò-
ries de Mataró: comuns contra 
botifarres". 

Prosseguirà els dissabtes 15 i 22 
a les 18,30 h amb ponències a càr-
rec dels arqueòlegs Imma Bassols i 
Robert Lleonart, i els Doctors Enric 
Subiñà i Joan Carles Alay.|  Redacció

Amb motiu dels 30 anys del 
Grup d'Història del Casal 

Recuperen el 
col·loqui d'"Història a 
debat" 

82

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

La Mamma Mia de la Sala Cabanyes torna, al Monumental Arxiu 

de funcions a la Sala Cabanyes i, 
sovint, acabava dempeus i cridant 
“no n’hi ha prou” al més pur estil 
mataroní. Sota la batuta d’Antoni 
Blanch, una vuitantena de perso-
nes fan possible que el muntatge 
tiri endavant. “Mamma Mia” és 
un espectacle per a tota la família, 
amb música en directe i un cor 
d’una trentena d’actors, dirigit 
per Georgina Blanch. Carla Pérez 
s’ha encarregat de les coreografi es 
i l’escenografi a, que trasllada al pú-
blic a l’illa grega on passa l’acció. 
És obra de Josep Maria Codina.

La història
Pocs dies abans de casar-se, una 
noia envia invitacions als tres ho-
mes de la vida de la seva mare que 
podrien ser el seu pare. Sense que 
la mare ho sàpiga, els tres homes 
es traslladen a l’illa on se celebra 
l’enllaç. La noia passarà les últimes 
hores abans de la boda intentant 
esbrinar quin dels tres homes és 
el seu pare. La mare, amb l’ajuda 
de les seves dues millors amigues, 
viurà un retorn al passat i als amors 
de joventut. |  Redacció

 El de Mamma Mia és possible-
ment un dels muntatges de més 
èxit dels darrers anys a Mataró. 
La Sala Cabanyes va lliurar-se al 
món d'Abba i va exhaurir pràctica-
ment totes les entrades quan van 
representar aquest musical, tant 
el maig com al setembre i octubre 
del 2015. Ara, aquesta obra dirigida 
per Antoni Blanch torna de forma 
excepcional, aquest dissabte, en 
una funció especial al Monumental 
en motiu del Dia de l'Alzheimer. 

Ja és un clàssic del mes d'octu-
bre que les portes del gran teatre 
mataroní s'obrin per omplir totes 
les butaques de solidaritat amb 
l'Associació de Familiars de Malalts 
d'Alzheimer i si en els darrers anys 
gent com Montserrat Caballé, el 
Mag Lari o Teatre de Guerrilla han 
sumat per la causa, aquest any la 
programació torna a tenir accent 
mataroní amb el muntatge de Sala 
Cabanyes.

Un èxit històric
Des del primer dia, “Mamma 
Mia” va saber connectar amb el 
públic, que va omplir la majoria 
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Fàbriques de sons. Cors a l'època industrial, en imatges.

www.totmataro.cat/imatges

Imatges
Daniel 
Ferrer

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

T

25 ANYS
13.000 IMMOBLES GESTIONATS

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

www.sucasa.es

4129

www.sucasa.es

4129

250.000€

OCASIÓN ESPECIAL
Ref. 12487 LLAVANERES: Unifamiliar adosada en pleno 
centro junto colegios/servicios, zona muy agradable. 4 dorm. 
Salón 36m2 con chimenea. Jardín 50 m2. Cocina buenas me-
didas. 2 baños + aseo. Garaje vehículos con sala polivalente/
cuarto lavandería. Ocasión por precio/cualidades.

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.      

T296.000€

LOCAL INDUSTRIAL
Ref. 12565 CENTRO/JTO. PZA. CUBA: 365m2 + despa-
chos. Zona activa y de mucho paso con todas las Ventajas de 
una nave industrial, rectangular, diáfana. Vestuarios. 2 baños. 
Instalación compresor. Acumulador tarifa nocturna. Ofrece-
mos la mejor fi nanciación. Producto muy interesante.
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Text irlandès, accent mataroní 
‘Dansa d’agost’, obra cabdal de Brian Friel, al Monumental

Crítica de Teatre: Comas Soler

   Dissabte passat, tot just una set-
mana després d’haver-se encetat la 
nova temporada del Monumental, 
ja hi va haver la segona proposta 
programada. Es tracta de ‘Dansa 
d’agost’, de l’irlandès Brian Friel 
(1929-2015), una producció de la 
companyia La Perla 29 amb di-
recció de Ferran Utzet que me-
sos enrere va estar en cartell a la 
Biblioteca de Catalunya, amb molt 
èxit. Per a la gira que des de fa unes 
quantes setmanes està realitzant, 
hi ha hagut alguns canvis respec-
te al repartiment inicial i això ha 
permès la incorporació a l’elenc de 
les mataronines Clara de Ramon i 
Montse Vellvehí, a més de l’Albert 
Triola que ja hi fi gurava. 

Autor important
Nascut a l’Ulster en el si d’una fa-
mília de la minoria catòlica, Brian 
Friel és un dels autors de referèn-
cia del teatre irlandès de la segona 
meitat del segle XX. Compromès 
amb la unitat del seu país, la seva 
producció literària que el carac-
teritza té una gran coherència te-
màtica i artística i sovint s’hi per-
cep el pes de les circumstàncies 

polítiques viscudes en el seu con-
text vital. Història, cultura i llengua 
hi són temes recurrents i els per-
sonatges que crea tenen gairebé 
sempre dimensions psicològiques 
i socials remarcables.

Els estudiosos dels seus textos 
dramàtics hi han assenyalat traces 
molt diverses: Pirandello, O’Casey, 
O’Neill, Brecht, Beckett, Williams, 
etc. Però tots coincideixen a afi r-
mar que la infl uència més notable 
és la d’Anton Txèkhov, del qual 
va traduir i adaptar unes quan-
tes obres i amb qui comparteix 
la ironia delicada, la disposició 
a la nostàlgia, el to malenconiós, 
el tempo contingut o els matisos 
implícits. ‘Dansa d’agost’ és potser 
la més coneguda de les seves obres 
de maduresa. Estrenada l’any 1990, 
a Catalunya es va poder veure per 
primer cop el 1993 en un muntat-
ge molt celebrat del Teatre Lliure, 
dirigit per Pere Planella. L’abril 
passat la Sala Cabanyes en va fer 
la seva pròpia versió, dirigida per 
Joan Peran i Jordi Gironès, amb un 
resultat excel·lent.

‘Ball d’agost’ se situa en ple es-
tiu de 1936, a la casa de les cinc 
germanes Mundy, totes solteres 
i madures, on acaba de retornar 

afectat per la malària el seu oncle, 
el pare Jack, que ha estat molts 
anys missioner a Uganda. La nar-
ració que a partir dels seus records 
d’infantesa en fa Michael, fi ll ex-
tramatrimonial d’una d’elles, és la 
crònica de les privacions materials, 
dels desigs insatisfets i del fi nal 
infeliç de les cinc dones obliga-
des per les convencions socials i 
religioses a viure engabiades en 
el clos familiar.

Treball equilibrat
Amb tot aquest entramat que ens 
parla de la Irlanda rural de fa vui-
tanta anys, Ferran Utzet ha fet una 
posada en escena que porta l’em-
premta de les creacions de La Perla 
29. De fet, amb el muntatge d’ara 
ha completat una trilogia d’obres 
vinculades al país illenc que va co-
mençar amb ‘La presa’, de Conor 
McPherson, i va continuar amb 
‘Traduccions’, del mateix Friel. En 
la interpretació d’aquesta ‘Dansa 
d’agost’ el treball coral de les cinc 
actrius té el doble mèrit d’acon-
seguir una representació equili-
brada que, alhora, sap preservar 
els matisos subjectius i els estats 
d’ànim de cadascuna de les germa-
nes. Al costat de Nora Navas que 
dóna profunditat a Kate, la gran, 
de Màrcia Cisteró que resol bé els 
embulls de Rose, la discapacita-
da, i de Marta Marco que engalta 
energia a Maggie, l’entremaliada, 
les mataronines Clara de Ramon 
i Montse Vellvehí hi aporten tam-
bé molt bona feina. Una, amb la 
candidesa embadocada de Chris, 
la jove mare soltera, i l’altra jugant 
amb contenció el patiment pro-
fund d’Agnes, la germana que acti-
va el desenllaç tràgic de la llar. Pel 
que fa als personatges masculins, 
qui sobresurt és Albert Triola en el 
paper de Michael, l’infant-narra-
dor. Amb una claredat remarcable 
és ell qui assigna afecte i sentit al 
fl ux dramàtic de la història del 
petit univers de les Mundy.

Cedida 
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Ref. 2360: Cerdañola: Planta baja con 
entrada independiente de 100m2. 4 hab 
(2 dobles), cocina offi ce indep. con patio 
y terraza superior, para actualizar. Con 
muchas posibilidades.  95.000€

PLANTA BAJA SINVECINOS

Ref. 2385: Junto Peramás: Vivienda con as-
censor, 3 hab, salón comedor con balcón, 
cocina ind., galería, 1 baño completo, sue-
los de parket. Vistas zona verde. 97.000€

COMPLETAMENTE REFORMADO CON TERRAZA A NIVEL

Ref 2224: Cerdañola. Piso de 125m2 con 2 
terrazas a nivel. 4 hab. (3 dobl), salón come-
dor, cocina con galería, baño completo. 
Exterior, comunidad reducida. 110.000€

Ref 2387: Z. Molinos: Piso, exterior y so-
leado con vistas al mar. 3 hab. (2 dobl), 
salón comedor, balcón, cocina indep. 
, baño compl., suelos gres. Todos los 
servicios y jto. zona verde. 126.000€

ÁTICO CON TERRAZA

Ref. 2370: Cerdañola: Dúplex con as-
censor, reciente construcción., 2 hab + 
estudio 40m2, 2 baños, cocina indep., 
amplio salón, balcón, terraza de 20m2 
y trastero. Exterior y soleado. 130.000€

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 PARC CENTRAL

Ref. 2364: Centro: Pl. baja de reciente 
construcción, 2 patios a nivel. 2 hab., 
amplio salón comedor con terraza, 1 
baño completo, cocina indep. Ideal pri-
mera vivienda listo para vivir. 148.500€

Ref. 2437: Cerdañola Norte: Piso 120m2, 
patio y reformado, 3 hab. dobles, 2 ba-
ños, cocina indep. con galería, amplio 
salón comedor con balcón / terracita. 
Excelentes acabados.  156.000€

JUNTO ROCABLANCA JTO. PL. ANTONIO MACHADO

2402: Cirera: Con ascensor, reformado 
incluido instal., acabados de 1ª calidad. 
3 hab. dbles + vestidor, salón comedor 
30m2 con balcón/terracita No dudes 
en visitarlo te enamorará. 179.000€

EDIFICIO CON ASCENSOR

FINANCIACIÓN HIPOTECARIA A SU MEDIDA

OPORTUNIDAD POR ZONA

Ref. 2439: Camí de la Serra: Edifi cio con 
ascensor y parking. 4 hab., salón come-
dor 2 ambientes, cocina offi ce indep., 2 
baños, calefacción, aire acond. Vistas 
despejadas y reformado. 210.000€

EDIFICIO RECIENTE CONSTRUCCIÓN

Ref. 2391: Centro: Piso defi nitivo de ima-
gen impecable: 90m2 distribuidos en  
3hab, dos baños, cocina ofi cce indep, 
salón comedor con balcón, parket, cale-
facción. No dude en visitarlo!! 215.000€

CENTRO Y DE GRANDES DIMENSIONES

Ref. 2438: CENTRO: Piso todo reformado, 
4 hab. (2 dobles), cocina offi ce ind. con 
galería, amplio salón comedor con bal-
cón/terracita, 2 baños (1 suitte), suelos 
parquet.No dude en verlo. 236.000€

 

IMMO NOVA

IMMO NOVA

IMMO NOVA

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

TENEMOS LAS LLAVES DE TU HOGAR: www.immo-nova.es
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Una dona votant en el procés participatiu. 

Anna Aluart 

El projecte de condicionament de la piscina, parcs infantils, millores de l'accessibilitat 
a la via pública i la remodelació del pavelló antic s'inclouran en el pressupost 2017

872 persones participen en la consulta ciutadana 
del Pressupost Participatiu

 Un total de 872 persones em-
padronades a Argentona majors 
de 16 anys han participat en la 
consulta ciutadana del Pressupost 
Participatiu d’Argentona, pro-
cés impulsat a principis d’any  
per la regidoria de Participació 
Ciutadana i que obria a la parti-
cipació un total de 500 mil euros 
del pressupost municipal 2017.

Finalment les propostes que han 
rebut més punts de part de la ciu-
tadania han estat el projecte de 
condicionament de la piscina, la 
millora de parcs infantils, millores 
de l’accessibilitat a la via pública i 
la remodelació del pavelló antic. 
Aquest darrer projecte, però, no-
més podrà dur-se a terme en part, 
ja que la suma de tots ells supera la 

xifra de 500 mil euros fi xada en el 
procés participatiu. La possibilitat 
de votar per internet mitjançant el 
web www.argentona.cat/consulta 
ha estat un dels grans al·licients 
que han afavorit la participació, 
ja que 3 de 4 veïns que han parti-
cipat han preferit aquesta opció 
per davant del sistema tradicional 
en urna. | Red-A.C.

Adreça web del banner invertit:

ihes.com/mat/

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

BUSINESS

• 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:
JOSEP MANEL TORRENT TRIPIANA

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

 El diputat d’Infraestructures 
viàries i Mobilitat, Jordi Fàbrega, 
va lliurar dijous passat a l’alcalde 
d’Argentona, Eudald Calvo, el Pla 
d’accessibilitat a la via pública i 
als transports del municipi. El do-
cument és una eina útil per pren-
dre futures decisions d’aspectes 
relacionats amb la mobilitat a la 
població.

Aquest pla d’accessibilitat ana-
litza la via pública i els elements de 
transport públic d’Argentona per 
identifi car les seves mancances o 

 Una delegació de 24 alum-
nes i dos professors de l'Institut 
Argentona han viatjat a la localitat 
d'Aubagne, al sud-est de França, 
per participar en el primer inter-
canvi des que es va signar l'acord 
d'agermanament entre els dos mu-
nicipis a l'octubre de l'any passat.

La seva estada a la ciutat es va 
allargar fi ns a l'11 d'octubre i ha ser-
vit per compartir experiència amb 
joves del Collège Lou Garbalan. Es 
van fer diverses activitats per tal de 
conèixer la zona. A.C

L'Ajuntament rep la visita del diputat d'Infraestructures 
viàries i Mobilitat, Jordi Fàbrega 

Argentona i la localitat fran-
cesa estan agermanades

defi ciències des del punt de vista 
d’accessibilitat i proposa i valora 
les intervencions més adequades 
per a esmenar-les. A més, posa una 
especial atenció a l’accessibilitat 
de persones amb discapacitats 
motrius i sensorials, i també a al-
tres col·lectius sense discapacitats 
però que també necessiten un bon 
tractament pel que fa a accessi-
bilitat de la via per a la seva vida 
quotidiana, com ara les persones 
que empenyen cotxets de nadons 
o carrets de la compra. A.C

La Diputació lliura a Argentona 
el Pla d'Accessibilitat 

L'institut d'Argentona 
participa en un inter-
canvi amb Aubagne

Cedida 
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L'edifici sinistrat de Premià de Mar, en una imatge d'arxiu Una mostra dels productes Cedida  Cedida 

 Una part de l'edifi ci de la Gran 
Via de Premià de Mar on va tenir 
lloc l'explosió del passat 18 de se-
tembre, està tan malmesa que no 
es podrà apuntalar, segons han 
conclòs els tècnics de l'empresa 
especialitzada que està fent els 
treballs d'estabilització del bloc.

Es tracta d'una zona dels sos-
tres i els terres que separaven el 
pis on va tenir lloc l'explosió, el 
2n 1a, amb el pis de dalt i el pis de 
baix. La manca de cap lloc ferm 
en aquest punt fa impossible la 
col·locació de puntals per tal d'as-
segurar l'edifi ci i ara caldrà fer un 
petit projecte a corre-cuita per a la 
instal·lació, en aquests punts, de 
noves columnes i bigues de ferro.

Aquest canvi suposa ara un en-
darreriment en els treballs, però 
s'espera que a la llarga això ser-
veixi de base per a la posterior 
rehabilitació de l'edifi ci. La de-
saparició de terres i sostres en la 
zona més pròxima a la detonació 
fa que hi hagi fi ns a nou metres de 
buit en vertical. Aquesta distància 
impedeix la col·locació de puntals 
i obliga a una primera petita re-
habilitació exprés.

La zona afectada es troba en 
l'espai que ocupaven les habita-
cions més petites de les portes 

El mal estat d'una part del bloc obliga a reconstruir 
d'urgència una zona del sostre i el terra del pis  

Contratemps en l'apuntalament 
de l'edifici sinistrat de Premià

 El Maresme alimentari intenta-
rà seduir el mercat francès amb la 
presentació d'una selecció de pro-
ductes i marques de qualitat. 10 
empreses de la comarca, selecci-
onades pel Consell Comarcal dins 
del projecte "Exportem el sector 
alimentari del Maresme a França" 
viatgen a París del 16 al 20 d'oc-
tubre per participar en l'apartat 
professional del prestigiós Saló 
de l'Alimentació SIAL.

Les empreses maresmenques 
emprenen el viatge amb una agen-
da d'entrevistes professionals ja 
establerta en funció de les poten-
cialitats de cada producte. La feina 
prèvia ha estat adaptar l'empresa 
i productes als requeriments de 
la legislació i les exigències del 
consumidor francès. En aquesta 
tasca han estat assessorats i acom-
panyats d'experts en el mercat 
alimentari del país veí.

La delegació empresarial mares-
menca estarà formada per Balate, 
Eco Integrals Artesans, Bouquet 
d'Alella, A.A.M.A Torres, La cuina 
de la iaia, Xips ve de gust, Siro & 
Xavi, Viñals Soler, Ca l'Espinaler 
i Sweet Express. El projecte d'ex-
portació està impulsat pel Servei 
d'Emprenedoria i hi col·labora 
la Diputació de Barcelona. Red.

Participaran en el Saló 
d'Alimentació SIAL a París 

Deu empreses alimen-
tàries volen introduir-
se al mercat francès

primeres del primer, segon i tercer 
pis de l'edifi ci. Els treballs que es 
faran consistiran en la instal·lació 
d'una subestructura de columnes 
i bigues de ferro que facin sòlida 
el conjunt de l'estructura del bloc 
de pisos.

La investigació segueix oberta
A la resta de l'edifi ci, els treballs 

d'apuntalament avancen al rit-
me previst i la paret mestra o mur 
de càrrega que passa pel mig dels 
habitatges, i que més afectació 
va tenir a la segona planta com 
a conseqüència de l'explosió, ja 
està apuntalada fi ns a la quarta 
planta. L'edifi ci, però, encara no es 
considera estabilitzat i el treball al 
seu interior continua sent perillós.

En paral·lel, la investigació poli-
cial continua oberta, si bé els tre-
balls al lloc dels fets ja s'han donat 
per acabats. Els resultats, però, 
continuen sense ser esclaridors. 
En aquest sentit, el jutjat número 
5 de Mataró que instrueix el cas 
va voler esvair qualsevol rumor al 
voltant de les causes del sinistre i 
asseguraven aquesta mateixa set-
mana que "no hi ha cap investigat 
ni cap indici, de moment, contra 
cap persona. Són imprescindibles 
els informes pendents".
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SI VOL VENDRE O COMPRAR... TRUQUI'NS! T. 93 790 96 09

info@gorrizassociats.com

T. 93 790 96 09

• Mataró: C/Deu de Gener, 2. 1r. 1a
• Barcelona: Traves. de les Corts, 122, local
• Arenys de Mar: Horta Matanzas 6, local 5
• El Masnou: Plaça de Catalunya 16, local

EXCLUSIVA

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

MATARÓ - CERDANYOLA
Ref. P2036 - Planta baixa de 
65m2, 3 habitacions exteriors (1 do-
ble), 1 bany amb banyera, saló, cui-
na independent, terrassa, safareig. 
70.000€ 

MATARÓ - CERDANYOLA
Ref. P1964 - Pis 70m2, 2 habit. (1 
doble), saló 18m2 amb xemeneia i te-
rrassa 25m2, traster 5m2, safareig 
7m2, gas natural, calefacció, pintat, 
cuina, bany amb dutxa a reformar, a 
prop de tots els serveis! 81.000€ 

Ref. P1309 - Bonica planta baixa 2 

habitacions, saló-menjador de 28m2, 

cuina semiseparada, calefacció, as-

censor. Traster i parquing opcional. 

132.000€ 

MATARÓ - EIXAMPLE

Ref. P1973 - Planta baixa amb 2 
hab. (1 doble), bany amb dutxa, saló 
de 20m2,  cuina independent, safareig 
cobert, balcó, gas natural, calefacció, 
parquet i gres. Posibilitat de parquing 
de lloguer. 145.000€ 

MATARÓ - HAVANA
Ref. P1910 - Casa per reformar, 3 
hab., saló, cuina independent, bany, 
pati de 20m2 amb escales a una te-
rrassa de 60m2 amb traster, garatge. 

147.000€ 

MATARÓ - CIRERA
Ref. P2002 -Bonic pis completa-
ment reformat, 3 habitacions (2 do-
bles), 1 bany, saló de 30m2, cuina in-
dependent, balcó, safareig, calefacció, 

a.a., gas natural. 140.000€ 

MATARÓ - ROCAFONDA

Ref. P2020 - Pis ben conservat, 4 
hab. (1 doble), 1 bany, 1 bany petit, saló 
amb xemeneia, cuina indep., safare-
ig cobert, balcó al carrer, calefacció, 
terrat comunitari, ascensor, traster i 
parguing opcional. 158.000€ 

MATARÓ - ROCABLANCA
Ref. P2037 - Casa de 4 habitacions, 
3 banys, sala d’estar, saló amb xeme-
neia, cuina independent, safareig, bal-
có, pati de 20m2, terrassa superior de 
25m2, gran garatge, traster, tot exte-
rior. 170.000€ 

MATARÓ - CERDANYOLA
Ref. P2022 - Pis exterior, comple-
tament reformat, 4 hab. (2 dobles), 2 
banys, 1 bany petit, saló, cuina inde-
pendent, balcó, safareig cobert, ca-
lefacció, a.a., traster, ascensor, terrat 
comunitari. 198.000€ 

MATARÓ - EIXAMPLE

www.facebook.com/GorrizAssociatswww.gorrizassociats.com  · f
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Una mostra de foodtrucks. El calamars d'Arenys Cedida  Cedida 

 Sant Pol de Mar se suma a la 
moda de les foodtrucks i organit-
za per aquest cap de setmana una 
fi ra amb gastronomia, música, i 
espectacles infantils per gaudir 
d'un bon àpat a l'aire lliure.  

Propostes gastronòmiques per 
a tots els gustos formaran part 
del 'Happy Foodtrucks Tour 2016' 
el 15 i 16 d'octubre durant tot el 
dia. Una desena de foodtrucks 
s'instal·laran al Parc del Litoral 
per oferir productes ben diferents 
com hamburgueses, peix fregit o 
creps, entre molts altres. 

La música i diversos espectacles 

Una desena de propostes gastronòmiques s'instal·laran 
al Parc del Litoral, acompanyades de música  

Les foodtrucks, protagonistes 
del cap de setmana a Sant Pol 

 Arenys de Mar va inaugurar di-
vendres passat les Jornades del 
Calamarenys, el certamen de de-
gustació i promoció del calamar 
d'Arenys. 

Un any més aquesta experiència 
gastronòmica ha tingut una gran 
rebuda per part dels arenyencs 
i els pobles veïns, que tindran 
l’oportunitat de provar diversos 
plats entre els 25 establiments de 
la vila que participen en la jorna-
da. L’objectiu d’aquesta tradició 
és donar a conèixer els costums 
culturals i gastronòmics del poble, 
com la pesca del calamar.

El regidor de Promoció Econò-
mica, Josep Manel Nogueras, va 
explicar que s'incorpora una no-
vetat pel cap de setmana del 29 i 
30 d’octubre. Es tracta d’un pack 
turístic que inclou una nit d’hotel 
i un dinar o sopar amb el plat es-
pecial del Calamarenys a un dels 
establiments que participen en les 
jornades. “Amb l’excusa de venir a 
dinar es coneix el poble i els seus 
costums”, va ressaltar Nogueras.

L’Associació de Restauradors 
va destacar que el més important 
de l’activitat és oferir qualitat més 
que quantitat, i assegura que el 
calamar de la vila és el millor del 
món pel seu dolç sabor. Red.

Vint-i-cinc establiments 
participen en el certamen

Tret de sortida a les 
XXI jornades del 
Calamarenys

seran l'acompanyament perfecte 
per a degustar aquestes receptes. 
Així, el dissabte al migdia, Monk 
B amenitzarà la jornada amb rit-
mes de soul i R&B, mentre que a 
la tarda l'ambient el posarà The 
Bues Half Quartet. 

El diumenge, un espectacle fa-
miliar de Xavi Lozano donarà el 
tret de sortida a un dia d'activitats 
que continuaran amb el jazz de 
Mquartet i que acabaran amb les 
versions acústiques de David Ros.

La fi ra disposa d'un aparcament 
gratuït de 350 places i està situada 
a cinc minuts de l'estació. |Red 

MaresmeMaresme núm. 1741 del 14 al 20 d'octubre de 2016
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Director de l'empresa del Tecnocampus 'Cooperating Volunteers'  Daniel Ferrer 

Albert Molina,  
voluntaris del món 

 Mireia Biel

  'Cooperating Volunteers' o el que és el mateix, fer 
possible el somni de fer un voluntariat a l'estranger. 
Això és el que fan des de l'empresa que va crear 
Albert Molina. Tot va començar fa sis anys quan va 
decidir llançar-se a l’aventura i marxar a Uganda a 
fer de voluntari. 

“Apassionat com sóc del futbol, amb il·lusió i una 
mica de creativitat, vaig aconseguir que molts nens 
vinguessin a practicar futbol cadascun dels dies que 
jo vaig ser allà”, recorda. Una experiència que sens 
dubte li va canviar la vida i que el va portar a engegar 
una xarxa de voluntaris que avui ja porten el futbol 
a setze països del món. 

“Fer un voluntariat et canvia la vida perquè et fa 
créixer com a persona, t’ofereix una panoràmica del 
món que no coneixies i et dóna una lliçó d’humi-
litat quan vius un temps en un país on la pobresa 
és una vivència”, relata Molina. L’experiència, però, 
és tan forta i enriquidora, que el va portar a crear 
‘Cooperating Volunteers’, una empresa situada al 
Tecnocampus que assessora i dóna suport a joves 
que volen fer una estada de voluntariat internacional. 

El feedback sempre és positiu en tornar d’una expe-
riència d’aquestes característiques, i més en gent jove, 
públic amb el qual treballen principalment. Molina 
comenta que “es tracta d’estudiants universitaris que 
aprofi ten per aportar un valor afegit als seus estudis o 
bé que decideixen emprendre aquesta aventura per 

les difi cultats d’entrar en el món laboral”. 
Països com Uganda, Costa Rica, Equador o Tailàndia 

són destins habituals pels voluntaris, que solen des-
tinar les seves estades a programes de cura d’infants, 
d’ensenyament o de sanitat. “L’important és ser va-
lent, aportar el teu granet de sorra, sent sempre molt 
conscient que no podem canviar el món”, remarca. 

Ensenyar, però també aprendre

“No hi anem a canviar-los, anem sobretot a apren-
dre d'ells", afirma Albert Molina

"Quan vas a fer un voluntariat, has d'obrir molt la 
ment perquè sovint t'enfrontes a un xoc cultural 
molt gran i difícil de pair", assegura Molina, que 
recomana fer una estada "per conèixer altres mane-
res d'entendre la vida". "No hi anem a canviar-los, 
hi anem a ensenyar-los coses, però sobretot, a 
aprendre molt d'ells", sentencia. 

APUNTS

Defineix-te: Porto un motor a dins molt potent

Un llibre: No llegeixo gaire

Una pel·lícula: 'La milla verde' de Frank Darabont

Un viatge: El primer a l'Àfrica, a Uganda

Un referent: Molta gent que he conegut

Un repte: Obrir un centre de rehabilitació de drogues

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 81.000€

REF. 3163 ZONA ROCA-
FONDA. Piso reformado  
de grandes dimensio-
nes, 4 hab. 2 dobles, 
baño completo con du-
cha, cocina de roble, ga-
lería, comunidad de solo 
8 vecinos. OCASIÓN.

80.000�

C.E. en trámite

80.000�

C.E. en trámite

80.000�

C.E. en trámite

REF. 5118 CIRERA. Zona 
tranquila y bien comuni-
cada todos los servicios, 
piso 3 hab. (2 dob), baño 
completo con ducha, salón 
chimenea y balcón exte-
rior, a.a,  trastero y terrado 
comunitario para 3 veci-
nos. OPORTUNIDAD.

REF. 2454 ZONA 
EIXAMPLE. Piso alto 
con y terraza a nivel  de 
70m2, 3 hab. 2 dobles,  
2 baños completos (ba-
ñera y ducha), cocina 
offi ce de haya con gale-
ría anexa, zona comer-
cial  y cerca del centro. 

REF.1401 1ª LINEA DE 
MAR. Excelente piso total-
mente reformado en fi nca 
señorial, zona comunitaria 
y 2 plazas de pk, 3 hab. 2 
dobles, baño completo con 
ducha, cocina offi ce y ga-
lería, trastero, calefacción. 
NO DUDE EN VERLO.

80.000�

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

80.000�

REF. 1383 PZA, ESPA-
ÑA. Piso alto con ascen-
sor y  grandes dimensio-
nes para actualizar a su 
gusto, 4 hab. 2 dobles, 
2 baños, cocina offi ce 
lacada blanca, balcón 
exterior,  calefacción. 

C.E. en trámite 143.900€

80.000�

C.E. en trámite

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.

106.000€

117.000€

199.000€

80.000�

C.E. en trámite 126.000€

REF. 2456 PERAMÀS 
Planta baja totalmente 
reformada con patio de 
12m2, cocina de diseño 
actual, baño con ducha, 2 
hab. 1 doble, puertas laca-
das, piso muy bonito ideal 
parejas. OPORTUNIDAD.

PISO DE 100M2 REFORMADO CON PARKING 
INCLUIDO. Tiene 4 habitaciones (2 dobles), 
2 baños completos (ducha y bañera), sa-
lón de 27m2, cocina lacada blanca, cale-
facción, ascensor. OPORTUNIDAD POR ZONA 
Y PRECIO.

199.000€

T. 937 965 148

¡EXCLUSIVA PARA NUESTROS CLIENTES!

234.000€

80.000�

C.E. en trámite 224.000€

REF. 1387 Z. HABANA. 
Gran piso de 140m2 con  
pk incluido, 4 hab. (2 do-
bles), 2 baños comple-
tos, cocina offi ce y ga-
lería, a.a y calefacción. 
Comunidad reducida. 
OPORTUNIDAD.
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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

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

Al costat de la Plaça de les Tereses. Pis de 85m², 2 habitacions, 1 bany com-
plet, cuina offi ce totalment equipada, saló menjador ampli, aa/cc, terres de 
parquet, tancaments d’alumini, ¡¡Terrassa de 12 m²!!                       T150284

Mataró. Cent�e 157.260€

Magnifi c dúplex de 80m², distribuït en planta 1a. Saló menjador amb cuina 
integrada, 1 habit. Doble amb balcó + 1 bany complet, 2a planta: zona dia-
fana amb habitació doble (suite) amb armari fet a mida i  terrassa de 35m² 
¡¡Pis molt lluminós!! !                                                                  T150828

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

Excel.lent casa 285m², actual 2 vivendes indep. 1 de 3 habit. + Estudi, 2 banys 
complets, cuina office, saló menjador amb balcó, la 2a de 2 habit.,, 1 Bany complet, 
cuina office, saló menjador, balcó, tssa de 15m², galeria, aa/cc, terres de parquet, 
tanc. d’alumini, jardí, ideal 2  famílies!!                                                        T250195

Mataró. Molins 309.750€

Mataró. Eixample 197.300€

MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:

Mataró. Camí Ser�a

Planta baixa de 90 m², amb 3 habitacions (abans 4), 2 banys complerts, cuina 
office, calefaccio, tancaments alumini, ascensor, garatge i traster inclòs ¡¡Fa-
bulos jardi de 150 m²!!!                                                                                       T150101

238.350€

Preciós dúplex en exclusiva, 120m², 3 habit. dobles (1 suite amb jacuzzi), 2 
banys complets, cuina offi ce, saló menjador, lluminositat 42m², aa/cc, tanc. 
d’alumini climalit, terres marbre, pàrquing opc.Preciosa terrassa 60m² amb 
barbacoa d’obra i vistes a mar !! !                                                                                                    T151068

Mataró. Via Europa 227.990€

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

Pis acollidor i lluminós de 68m², 3 habitacions, 1 bany complet amb 
dutxa, cuina offi ce, saló menjador amb sortida a balcó, galeria, terres 
de parquet, tancaments d’alumini, Tot reformat!!                    T151065

Mataró. Cerdanyola 82.260€

2P CASTELLÀ.indd   2 11/10/16   14:16



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
T110143 Mataró. Cerdanyola. Piso alto sin ascensor 
80m², 4 habit (1 doble), baño y aseo, salón comedor 
con salida a balcón, galería,  carpintería de aluminio, 
totalmente amueblado y muy soleado !!!      550€/Mes

T110418 Mataró. Cerdanyola. Tercer piso sin ascensor 
totalmente amueblado de 100m², 3 habitaciones, 1 
baño completo, cocina offi ce totalmente equipada,  sa-
lón comedor con salida a balcón galería, aa/cc, cierres 
de aluminio, Muy luminoso !!!                        550€/Mes

T110421 Mataró. Centre.  Piso amueblado impecable 
50m², 1 habit 1 baño completo, cocina offi ce equipada, 
salón comedor con cocina integrada, galería, aa/cc, 
cierres de aluminio, suelos de parquet, ascensor, tras-
tero, Preciosa terraza soleada de 10m² !!     575€/Mes

T1110403 Mataró. Rocafonda. Segundo piso sin 
ascensor con 72 m² de superfi cie, consta de 3 habi-
taciones, baño, cocina independiente, aa/cc, cierres de 
aluminio y preciosa terraza de 6 m². Piso reformado y 
totalmente exterior. Muy luminoso!!!             600€/Mes

T110103 Caldes d’Estrac. Centre. Fantastico piso de 
100m², 4 habit (2 dobles) 2 baños, cocina offi ce, aa/
cc, cierres de madera, galeria,  2 terrazas de 15m² i 
parking opcional. Todo amueblado. Muy soleado!!! 
Posibilidad de alquilar por temporada!!!      650€/Mes

T110244 Mataró. Peramàs. Piso muy acogedor 70m², 
3 habit, 1 baño completo, cocina offi ce equipada, sa-
lón comedor con balcón, aa/cc, ventanas de aluminio, 
ascensor, amueblado y muy soleado !!!          650€/Mes

T110102 Caldes d’Estrac. Centre. Piso 100m² sin amue-
blar, 4 habitaciones (2 dobles) 2 baños, cocina offi ce, ca-
lefacción, cierres de madera, lavadero, parking opcional, 
2 terrazas de 15m²,piso muy soleado!!!             650€/Mes

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

T1.10408 Mataró. Vista Alegre. Piso exterior impecable 
110m², 4 habit.  (1 suite), 2 baños compl, cocina offi ce 
totalmente equipada, salón comedor con salida a balcón, 
galería, aa/cc, cierres de aluminio, ascensor, parking y 
trastero opcional, Totalmente amueblado!!!!  850€/Mes

T110373 Canyamars. Precioso dúplex de 135 m² de su-
perfi cie con 5 habitciones, 2 baños, cocina independien-
te, calefacción, chimenea, armarios empotrados, galeria, 
trastero y terraza de 20 m²!!                               900€/Mes

T110378 St Vicenç Montalt. Dúplex amueblado 140 m²  
3 habit. dobles, 2 baños, cocina electrod., armarios emp. 
calefacción, galeria con lavadora y secadora. Zona con 
piscina y parking!! Facil acceso playa!!     1.200€/Mes

T302924 Mataró. Centre. Traspasa restaurante pizzeria 
reformada y equipada. Aforo aprox 30 personas, salida 
humos, calefacción, aire acondic y normativa vigente. 
Patio!! Posibilidad de alquilar magnifi co duplex en piso 
superior!! Informese !!!                                      450€/Mes

T301180 Mataró. Centre. Despacho 50m2 de superfi -
cie. En primer piso - muy económico !!!       250€/Mes

T302583 Mataró. Centre. Pza. de les Tereses - despa-
cho de 75m² en 1er piso - muy comercial!!  300€/Mes

T302674 Mataró.Centro. Local 117 m². Ideal ofi cinas!! 
Muy luminoso y con vistas al mar!!!               400€/Mes

T302891 Mataró. Centre. Despacho de 67m² de super-
fi cie, dispone de aseo. Edifi cio con ascensor. Muy buena 
situacion y economico!!!                                 425€/Mes

T302602 Mataró. Centre  local de 75 m2 de superfi cie,  
en pb, ideal como almacén!!!                        450€/Mes

T302740 Mataró. Centre. Local en primera planta de 
120 m² - ideal despacho - buen precio !!!!   450€/Mes

T302342 Mataró. Centre. Ofi cina de 50m2 de supefi -
cie, con todas las instalaciones, a/a y bomba de calor, 
suelos técnicos y baño completo. Balcon da a la Plaza 
Santa Anna!!!!                                                 500€/Mes

T302900 Mataró. Rocafonda. Bar frankfurt en alquiler, 
de superfi cie aprox. 150 M². Cocina impecable, total-
mente amueblado, con maquinaria e instalaciones!! 
Listo para empezar a trabajar!!!!!                   575€/Mes

T302885 Mataró. Centre. Local de 25m² en primera li-
nea comercial de la riera!!! Oportunidad!!   710€/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

157.260€

227.990€

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

Piso de origen muy conserva-
do de 90m², 3 habit., 1 baño 
completo con ducha, cocina 
offi ce, salón comedor con 
balcón, suelos de parquet, 
ascensor, disponible en no-
viembre!!             600€/Mes

T108349    Mataró. Peramàs

Piso sin amueblar de 50m², 
tiene 2 habitaciones, 1 
baño completo, cocina 
offi ce, salón comedor con 
salida a balcón, tiene cale-
facción, ascensor, parking y 
trastero incluido. Piso muy 
soleado!!!!         675€/Mes

T110413   Mataró. Cent�o

Restaurante de gran super-
fi cie en alquiler con 337 m². 
Está amueblado con mucho 
gusto y licencia vigente. Listo 
para empezar a trabajar!!!
                              2.100€/Mes

T302907   Mataró. Pla d’en Boet
1er piso de 90 m² fi nca pri-
vada de 650 m² de terreno, 
dispone de 2 habitaciones, 
1 baño, cocina offi ce, terraza 
de 30 m² y jardín privado!!! 
Amueblado y con capaci-
dad para seis personas!!! 
1.200€/Mes

T110044   Mataró. Ciutat Jardí

Piso de 95m², 4 habitacio-
nes, 1 baño completo, cocina 
offi ce totalmente equipada, 
salón comedor con salida a 
balcón, galería, aa/cc, cierres 
exter. de aluminio, Totalmente 
amueblado!!        675€/Mes

T110416   Mataró. Rocafonda

Piso de 85m², dispone de 4 ha-
bitaciones, 1 baño completo, 
cocina offi ce reformada, salón 
comedor con salida a balcón, 
galería. Muy soleado!!

                              525€/Mes

T109610   Mataró. Cent�o

Tercer piso sin ascensor total-
mente amueblado de 100m², 
3 habitaciones, 1 baño com-
pleto, cocina offi ce totalmen-
te equipada, salón comedor 
con balcón galería, aa/cc, 
cierres de aluminio, Muy lu-
minoso !!!             550€/Mes

T110418   Mataró. Cerdanyola

Piso en planta baja 40m², 1 
habit, 1 baño completo, salón 
comedor con cocina integrada 
vitrocerámica, horno y campa-
na, preciosa terraza independ. 
22m², parking, Zona comunit 
con piscina!!         500€/Mes

T110419     Arenys de Munt

82.260€
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COMPRAR ÉS MÉS BARAT QUE LLOGAR. TREU-NE BENEFICI!

MATARÓ - Rocafonda
MATARÓ - Escorxador
MATARÓ - Escorxador 
MATARÓ - Molins 
MATARÓ - Peramàs
MATARÓ - Havana
MATARÓ - Havana 
MATARÓ - Cirera 
MATARÓ - Molins

Les vivendes estrella
són exclusives d’Urbenia

Entra a www.urbenia.es per veure
el tour virtual de la vivenda!

R.17626
R.17708
R.17548 
R.16679
R.16089
R.17743
R.17531
R.13590
R.14554

REFERÈNCIA POBLACIÓ I ZONA CARACTERÍSTIQUES PREU DE
VENDA

QUOTA
HIPOTECÀRIA

LLOGUER
APROXIMAT RENDIBILITAT

Pis - 63m2 - 2 hab - 1 bany 
Pis - 50m2 - 2 hab - 1 bany
Pis - 65m2 - 3 hab - 1 bany 
Pis - 55m2 - 2 hab - 1 bany 
Pis - 85m2 - 3 hab - 1 bany
Pis - 48m2 - 1 hab - 1 bany
Pis - 60m2 - 2 hab - 1 bany
Pis - 88m2 - 4 hab - 1 bany 
Pis - 75m2 - 3 hab - 1 bany

106.000 €

MATARÓ - Rocablanca R 17303

Pis 1/2 alçada completament reformat. 
3 habit. + 1 bany. Ideal parelles joves.

MATARÓ - Eixample R 17555

Habitatge recent construcció  90m2 
amb ascensor i 3 hab. Traster inclòs.

215.000 €

54.000 €
60.000 €
66.050 €
66.000 €
79.900 €
90.000 €
94.000 €
97.260 € 

120.000 €

8,89%
8,40%
7,68%
8,55%
7,88%
6,67%
6,70% 
6,16%
5,80%

199,59		€/mes
221,77€	/mes
244,13	€/mes
243,95€	/mes 
295,33€ /mes
332,65€	/mes
347,44€	/mes 
359,49 €	/mes 
443,54€	/mes

400€	/mes
420€	/mes
420€	/mes
470€	/mes 
525€	/mes
500€	/mes
525€	/mes
500€	/mes 
580€	/mes

165.000 €

MATARÓ - Llantia R 41096

Casa dividida en 2 habitatges, 3 hab ca-
dasc. amb terrassa i un altre amb jardí.

Les vivendes estrella
són 

Pis 1/2 alçada completament reformat. 

MATARÓ- Via Europa R 17610

Ideal inversors alta rendibilitat. Pis 2 hab 
amb pk i traster a la mateixa fi nca.

135.000 €

MATARÓ - Havana R 17751

Pis seminou d’1 habit. amb excel·lents 
acabats. Ideal inversió per rendibilitat!!

95.000 € 118.000 €

MATARÓ - Cirera R 17258

Pis amb entrada independent 80m2, 3 
habitacions+local i traster. Excel·lent 
Ocasió.

127.260 €

MATARÓ - Rocablanca R 17746

Magnífi c pis de 4 hab molt lluminós, 
ascensor i amab façana rehabilitada. 

MATARÓ - C. històric R 41095

Casa 240m2 amb local diàfan dividit en 
planta pis + golfes i 2 terrasses.

252.000 € 480.000 €

MATARÓ - Centre R 41097

Casa nova a estrenar 250m2, garatge, 
pati a nivell 25m2+ terrassa-solarium. 
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Mataró
C/Unió, 59 bis
Plaça Illa Cristina, 4 

Premià de Mar
C/De la Mercè, 74

Arenys de Mar
Riera Pare Fita, 30

Barcelona

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

MATARÓ - Cerdanyola R 14689

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

MATARÓ - Cirera R 11023

50.000 €

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

MATARÓ - Cerdanyola R 15585

58.000 €

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

MATARÓ - Cirera R 12701

59.000 €

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

MATARÓ - Centre R 14756

69.000 €

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

MATARÓ - Rocafonda R 15256

70.000 €

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

E
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

L
L

O
G

U
E

R
S

Entra a www.urbenia.es per veure
el tour virtual de la vivenda!
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