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25 ANYS
+ DE 13.000 IMMOBLES GESTIONATS

VENDRE LA SEVA
PROPIETAT ÉS MOLT
FÀCIL...
NOSALTRES L’HI
COMPREM
(Entreguem 6.000€ a l’acte)

VENUT!

Ref. 12608
CAMÍ DE LA SERRA
T

199.000€

Ref. 1
este in
recien
detall
pejad
pistas
m2. C

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!

Ref. 1
en zo
Exteri
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off bu
ños.
Parkin

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

T. 93 757 12 82

www.sucasa.es
+ Informació + immobles + fotos
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PAGUE MENOS QUE UN ALQUILER
Ref. 12499 JTO. RDA. PINTOR ESTRANY:
1er piso perfecto estado sin necesidad de
grandes reformas. En edificio de pocos vecinos.3 dormitorios. Sala de estar .2 balcones(
anterior/posterior).Baño con ducha. Precio
realmente asequible.

66.000€

T

BUENA INVERSIÓN!

Ref. 12567 Z. AVDA. GATASSA: Edificio con
ascensor. Bonito piso de 80 m2 en perfecto
estado. Impecable. De distribución cuadrada
y sin pasillos.3 dormitorios,2 dobles. Salón
comedor. Balcón exterior. Cocina equipada.
Galería anexa. Baño completo. Calefacción.
Excelente producto!!!

DE AMPLIAS MEDIDAS

Ref. 11995 Z. AVDA. PINTOR ESTRANY:
Ubicado sobre avda principal. Excelente vivienda 100 m2 en edificio con buena imagen.
De espacios amplios y estado interior realmente impecable. 3 dormitorios (antes 4). Salón comedor 28 m2 con “llar de foc”. Cocina
office equipada 12m2. 2 baños. Ascensor!

122.000€

T

179.000€

T

VISTAS PANORÁMICAS

Ref. 12291 Via Europa: Buen piso de 110m2
en zona privilegiada. Muy alto con ascensor.
Exterior en su totalidad en edificio a los cuatro
vientos. Amplio salón . Balcón /terracita. Cocina
off buenas dimensiones. 4 dormitorios. 2 Baños. Distribución funcional. Calefacción. A/ac.
Parking + trastero incluidos.

T

229.000€

99.000€

FRENTE PARQUE

BUEN PISO!!
Ref. 12370 Z. ROCABLANCA: Excelentes
cualidades. Vivienda 100m2 reformado Imagen impecable. 4 dormitorios (act.3). Salón
comedor 28 m2 con” llar foc.”Balcón. Cocina
equipada 12m2. 2 baños. Suelos gres. Calefacción. Patio de 12m2.

127.260€

T

PLANTA BAJA + 2 PATIOS
Ref. 12586 PARC CENTRAL: En la zona de
moda en Mataró. Vivienda 70m2 bien distribuidos sin pasillos.2 dormitorios dobles. Salón comedor 24 m2.Cocina office espaciosa.2
terrazas 16 y 30 m2 acceso directo. Parking +
tratero incluidos!

T

188.000€

T

T

280.000€

157.000€

PERFECTAMENTE UBICADO

Ref. 12573 CENTRO. RONDAS: Edificio
semi-nuevo. Bonita vivienda de altura media
y distribuida sobre una superficie de 90m2.
Presenta unos acabados/imagen realmente
buenos. 3 dormitorios. Salón comedor amplio
y bien orientado sobre avenida principal. Cocina equipada. 2 baños. Vistas despejadas. piso.

T

ÁTICO DÚPLEX

Ref. 12602 PERAMÁS-JTO. VIA EUROPA:
Excelente producto! Ático dúplex con terraza
70m2 bien orientada, con imagen impecable.
Superficie de 115m2 bien aprovechados dando
una sensación de amplitud de espacios.3 dormitorios + sala de armarios. Salón comedor
.Gran cocina office.2 baños. Parking incluido.

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

Ref. 12500 MOLINOS: Una de las zonas más
bonitas de Mataró, frente Jardines Lluís Millet. 1r piso en pequeña comunidad, 4 vecinos.
85m2 bien distribuido sobre 4 dormitorios (1
tipo despacho).T odo exterior y luminoso. 2
balcones. Excelentes posibilidades!!

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 despejadas y buena orientación. A un paso autopistas. 4 dormitorios. Salón comedor de 28
m2. Cocina equipada y de calidad. Ascensor!

86.000€

T

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

215.000€

LOCAL INDUSTRIAL
Ref. 12565 CENTRO/JTO. PZA.CUBA: 365
m2 + despachos. Zona mucho paso con las
ventajas de una nave industrial (fuerza /muelle carga acceso camiones/aparc 4 vehíc.) y
beneficios de un local semi-comercial (venta al
detalle/fácil localización). Altura 4 mts. diáfano
facil adaptación cualquier actividad. Vestuarios.

T

296.000€
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Davant de tot
L'àmbit personal
Opinió: Oriol Ruiz
En qualsevol tipus d'organització, la millor eina quan
es vol endarrerir la presa d'una decisió, és la de crear un
comitè. El procés és aquest; es reuneix tothom i s'explica que aquell tema sobre el qual s'havia de prendre
una decisió urgent, es considera massa important per
decidir-lo sense tenir tots els elements de judici, raó per
la qual s'ha decidit crear un comitè. El comitè primer
s'ha de formar, després s'ha de reunir i deliberar, posteriorment ha d'acordar quelcom, i finalment exposar
les seves conclusions. Evidentment tots aquests passos
no tenen un calendari marcat i es poden anar allargant,
allargant... fins que al final allò que s'havia de decidir ja
no interessa ningú. I el problema se'l troben uns altres.

o saludats, tant se val, parlem de feina, parlem de futbol, de les depressions i malalties de cascú, de l'últim
règim que hem seguit, dels polls dels nens, podem fins
i tot parlar de sexe amb tot luxe de detalls. Ara bé, hi ha
temes que és millor evitar; no podem parlar de religió i
no podem parlar de política. Podem criticar els polítics
això sí, la crítica política és bastant agraïda, perquè crea
un consens immediat i cert sentit grupal, el de pobres
ciutadans estafats pels lladres dels polítics. Però parlar
de la política en què ens hem de mullar, on per exemple
hem de dir que creiem que s'han d'apujar els impostos,
si s'ha d'aplicar un copagament a la sanitat, o si s'ha de
retardar l'edat de jubilació, ... parlar de tots aquests temes poden crear polèmiques i posicions enfrontades,
per tant és millor evitar-los.

Individualment, també hem desenvolupat una eina
per evitar allò que no volem parlar, es tracta de passar-ho
a l'esfera del "personal". El personal és com una bombolla que hem creat al voltant nostre i a la qual ningú no
pot entrar. Podem anar a un sopar amb amics, coneguts

En aquest escenari, és normal que en la campanya
americana es parli només d'e-mails enviats de comptes
personals, comentaris sexistes i mentides conjugals;
perquè de fet aquests són els temes que ens hem acostumat a debatre.

L’ENQUESTA

RAUL CAPITANI
APLAUDIT: Aplaudiment a títol
pòstum per a l'artista mataroní,
mort la setmana passada. Un referent del gravat que cal reivindicar.

TEMPORAL DE PLUGES
CASTIGAT: Més enllà del mort mataroní a Vilassar, fa fredat veure
com la nostra comarca de rieres
pot seguir sent tant perillosa.

Quin equip mataroní
veus capaç de pujar de
categoria?
30,8%
25,6%
17,9%
15,4%
10,3%

El Joventut Femení.
El Mataró Feimat.
El Mis Ibérica CH.
El Mataró Parc Boet.
L'Iluro HC femení.

Cedida

LA PREGUNTA

Participes de projectes
solidaris?
VOTA L'ENQUESTA A:
El grup de Mountain-Bike 'Trencaterenyines' va fer una sortida
nocturna solidària amb recaptació destinada dins la campanya 'Un
somriure per a l'Aleix', previ al concert solidari d'aquest dissabte.
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Comença la Ruta de tapes
de Mataró. Vés de ruta
amb els teus amics
i vota la millor tapa!

DESCARREGA’T
L’APP I SEGUEIX
LA RUTA DE TAPES!
Per a més informació: www.gastronosfera.com
Estrella Damm en recomana el consum responsable. Alc. 5,4º

Tasta-les totes!

A MÉS PODRÀS GUANYAR UN ÀPAT
PER A DUES PERSONES. PREGUNTA
COM PARTICIPAR A QUALSEVOL DELS
ESTABLIMENTS ADHERITS.

06 - EL MUNDIAL
Camí Ral, 548 · 937 981 597
De dilluns a dissabte de 8 a 24 h; diumenge de 9 a 16 h

CROQUETA
NAVARRESA
DEL MUNDIAL

Xistorra d’Haro,
parmesà, txacoli
i pebrot del piquillo.

TAPA & QUINTO O CANYA 2,50 €

Al·lergògens*

Lactosa i sulfits

01 - AUTO D’ARA

07 - EL PETIT RACÓ / CAN JOAN

Av. de Cabrera, 36 baixos 4 · 937 985 755 · De dilluns a diumenge,
obert les 24 h; dilluns 24 d’octubre tancat de 16 a 24 h

C. de Barcelona, 59 · 937 906 321
De dilluns a diumenge de 12 a 23 h

BOLA-POP

BRASEJAT DE
VERDURES AMB
POLLASTRE

Mandonguilla de pop
amb salsa a feira i
parmentier de patata.

Verdures brasejades (carbassó,
albergínia, ceba i pebrot) amb
pollastre i formatge de cabra.

Al·lergògens*

Al·lergògens*

Gluten, lactosa, ou, soja,
sèsam i mol·luscs

Gluten i lactosa

02 - BAR EL CASAL

08 - EL RACÓ DEL JABUGO

C. de Bonaire, 25 baixos · 937 551 561
De diumenge a dijous de 18 a 23 h; divendres i dissabte de 18 a 24 h

La Rambla, 20 baixos · 937 960 796
De dilluns a diumenge de 12.45 a 23.30 h

MANDONGUILLES
AMB SÈPIA
I PÈSOLS

CAPRITX IBÈRIC AMB
FORMATGE DE CABRA

Torradeta de secret ibèric amb
ceba caramel·litzada, formatge
de cabra i melmelada de gerds.

Mandonguilles amb sèpia
i pèsols estofats.
Al·lergògens*

Al·lergògens*

Gluten, ou, peix, fruita seca,
blat de moro i all

Gluten i lactosa

03 - CASA PACO

09 - FRANKFURT LA PLAÇA

C. de Sant Cristòfor, 16 · Dilluns tancat; de dimarts a dijous de 18 a 1 h;
divendres i dissabte de 18 a 3 h; diumenge de 12 a 16 h

C. de Cuba, 40 · 937 412 624 · De dimarts a dijous de 9 a 22.30 h;
divendres i dissabte de 9 a 23 h; diumenge de 20 a 22.30 h

DAUS DE SARDINA
FUMADA AMB MELMELADA
DE TOMÀQUET

XISTORRA

Xistorra amb ou dur,
pebrot verd i ceba
caramel·litzada.

Sardina i tomàquet a daus sobre
una galeta cruixent amb melmelada
de tomàquet.

Al·lergògens*

Al·lergògens*

Gluten, lactosa i ou

Gluten i peix (opció sense gluten)

04 - CASA PEPE

10 - LA GOFRERIA

Av. de Puig i Cadafalch, 18 · Dimecres i dijous de 9 a 24 h;
de divendres a diumenge de 9 a 17 i de 20 a 24 h

C. de Sant Josep, 6 · 937 907 417
De dilluns a dissabte de 12 a 21.15 h; diumenge de 17 a 21 h

VENTALL IBÈRIC
AMB SALSA
DE PIQUILLO

HAMBURGUESA DE
QUINOA I CHEDDAR

Minihamburguesa de quinoa
i formatge, presentada amb
enciam i una salsa suau de
chipotle.

Carn de porc ibèric amb
salsa de piquillo i un tall de
pebrot sobre una torradeta.
Al·lergògens*

Al·lergògens*

Gluten

Gluten, lactosa i ou

05 - EL MONTADITO DEL CENTRE

11 - LA REFORMA

La Rambla, 24 · 937 901 306
De dilluns a diumenge de 8 a 24 h

Camí Ral, 142 · 937 903 221
De dilluns a divendres de 7 a 21.30 h; dissabte i diumenge de 7.30 a 15 h

MEDITERRANI

ESPINETE

Bacallà confitat sobre
una base de melmelada
de pebrots verds i porros.

Delícies de txangurro
gratinades.

Al·lergògens*

Al·lergògens*

Gluten i peix

Lactosa i peix

12 - LA SELVA CAFÈ

18 - SP9RT HOUSE

C. de Barcelona, 50 · 937 965 115
De dilluns a diumenge de 12 a 23 h

C. de Llauder, 138 · 937 411 444 · De dimarts a dijous de 8 a 16.30 i de 19.30
a 24 h; divendres de 8 a 1 h; dissabte de 12 a 2 h; diumenge de 20 a 24 h

L’ESCOPINYA QUE ES
MENJA LA PATATA AMB
BOIRA CERVESERA

SURF BURGER
HOUSE

Minihamburguesa de
vedella amb pebrot
escalivat i formatge.

Patata amb fals carpaccio
d’escopinyes, escuma de maionesa
d’oliva i fum de cervesa.
Al·lergògens*

Al·lergògens*

Gluten, ou i peix

13 - MIL 848
C. de Pujol, 8 · De dilluns a dijous de 19 a 24 h;
de divendres a diumenge de 12.30 a 16 i de 19 a 24 h

BOTIFARRA
CRIOLLA

Barqueta de botifarra farcida
amb l’autèntica recepta
del xoriço criollo i salsa
chimichurri casolana.
Al·lergògens*

Gluten, lactosa i sulfits

Lactosa i sulfits

Segueix la ruta
amb els teus amics!

*Algunes de les tapes o plats que oferim poden incloure traces d’al·lergògens.
En cas d’intolerància o al·lèrgia, informeu-ne el personal del local.

MENÚS GASTRONÒMICS
MARIDATS AMB 2 ESTRELLA DAMM

14 - NÉSTOR TAPES

19 - DOS CUINERS

C. de Sant Francesc d’Assís, 15 · De diumenge a dijous de 19.30 a 24 h;
divendres i dissabte de 19.30 a 21.30 h

C. de la Muralla de Sant Llorenç, 18
De dimarts a dissabte de 10 a 23 h

TZATZIKI DE POMA
I SALMÓ MARINAT

Al·lergògens*

Lactosa, soja i peix

15 - PECATS 9 21
C. Nou, 21 · 937 907 939 · De dilluns a dijous de 10 a 22 h;
divendres i dissabte de 10 a 23 h; diumenge de 19 a 22 h

Caneló arrebossat cruixent farcit de
formatge manxego, sobre una torradeta
i acompanyat d’una tira de bacó, salsa
dolça de pebrot, olives i menta.
Al·lergògens*

Gluten i lactosa

16 - PEIX & CHIPS
C. de Cuba, 50 · 936 387 494
De dimarts a dissabte de 20 a 24 h

TÀRTAR
DE SALMÓ

Delicat tàrtar de salmó
marinat amb guacamole
sobre una torradeta.
Al·lergògens*
Gluten i peix

17 - SALINAS
C. de Sant Agustí, 57 · 937 903 294 · De dilluns a dijous de 7 a 21.30 h;
divendres de 7 a 24 h; dissabte de 8.15 a 14 i de 19 a 0.30 h

VICHYSSOISE
DE POMA AMB
SORPRESA AL CURRI

Tires de pollastre amb salsa
de curri i xampinyons,
acompanyades de vichyssoise
de poma.
Sense al·lergògens*

PER
PERSONA

• Pa de coca amb tomàquet
• Foie gras d’ànec amb armagnac
• Hummus amb llagostins i pipes
de carbassa
• Les nostres braves
• Arròs cremós de ceps i parmesà
• Melós de porc duroc a baixa
temperatura amb salsa de vi negre
• Biscuit de xocolata i escuma de cafè
• 2 begudes a escollir per persona
(Estrella Damm 33 cl o aigua)

Daus de salmó fresc
marinat amb soja i espècies,
acompanyat de crema de iogurt,
amb poma, menta i llimona.

CRUIXENT DE CANELÓ AMB
SALSA DOLÇA DE PEBROT

28€

Sense al·lergògens*

20 - LA TREVA
C. d’Iluro, 50 · 937 569 084 · De dimecres a divendres de 13
a 15.30 i de 20 a 22.30 h; dilluns i diumenge de 13 a 15.30 h

24€
PER
PERSONA

• Carpaccio de carbassó amb vinagreta
de mostassa i parmesà
• Torró de foie amb xixona, curri,
iogurt i menta
• Crep farcida de bolets i carn del perol
gratinada amb crema de formatge
• Lluç amb crema parmentier fumada
i olivades
• Cheesecake deconstruït
• 2 begudes a escollir per persona
(Estrella Damm 33 cl o aigua)
Al·lergògens*

Gluten, lactosa, ou, peix, fruita seca i mostassa

21 - SOM TERRA
Av. del Maresme, 259 · 930 233 441
De dimarts a dissabte de 13 a 16; divendres i dissabte de 21 a 23 h

24€
PER
PERSONA

• Tàrtar de maduixes amb anxoves
• Fals tataki de vaca vella gallega
• Farcellet de gambes amb cintes de
l’hort fetes amb paper d’arròs
• Timbal de galta de vedella amb moll
de l’os
• Mos de mango amb base
de pasta sablé
• 2 begudes a escollir per persona
(Estrella Damm 33 cl o aigua)

Al·lergògens*: Gluten, peix i marisc

VINE,
I SEGUEIX L
A
RUTA AMB
ELS TEUS
AMICS!
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6 CASES

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

A partir de

445.000€
Distribució i acabats
personalitzats

Parcel·les de 450m2

20
2
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minuts
de Barcelona

minuts
de Mataró Park
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Les portades

Foto antiga

Casa Julià: 90 anys d'història

De fa 25 anys

Gairebé un segle després, l’essència de Casa Julià segueix sent
la mateixa. El cap de setmana que
ve, aquest emblemàtic establiment
del carrer Santa Teresa celebrarà
els seus 90 anys de vida.
La fotografia mostra la façana de
la botiga pels volts de l’any 1955,
cedida per Lluís G. Julià. “El carrer encara no estava arreglat, la
gent s’arrenglerava a la vorera a
fer petar la xerrada”, explica Julià,
orgullós que aleshores la botiga
que ell avui regenta ja estigués

Foto: Casa Julià

en funcionament. La va obrir el
1926 el seu besavi, un ferreter que
“va tirar endavant el negoci on hi
feia principalment làmpades, però
també hi venia una mica de tot per
la casa”, recorda. Pels volts dels
anys 40, el seu pare va ampliar la
botiga “i va obrir la fàbrica, amb
l’objectiu de professionalitzar el
negoci”, assegura Julià. “Sempre
ens hem caracteritzat per voler
reinventar-nos, pensar què oferir
de nou i per tant celebrar 90 anys
és un orgull i una satisfacció, però
també una responsabilitat”.

BONA OCASIÓ
Motor Total acosta durant tot el cap de setmana
vehicles d’oportunitat al Parc Nou
Especial La Llàntia i Cirera
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Els signants de la declaració, tots els grups municipals a excepció de la CUP

Daniel Ferrer

Bones intencions pel Mataró de 2022
Tots els grups municipals, a excepció de la CUP, subscriuen una declaració inicial per
donar impuls al Pla Estratègic de la ciutat
Política: Cugat Comas

P Una declaració de bones intencions. Representants de tots els
grups municipals menys la CUP.
Una signatura protocol·lària i la
foto de rigor. I l'horitzó de l'any
2022. La sala dels lleons de l'Ajuntament va ser dimarts l'escenari
d'un acte amb aquests ingredients
i amb la clara voluntat per part tant
del govern com de l'oposició, que
el Pla Estratègic de la ciutat pels
pròxims sis anys no quedi tancat en un calaix. "No ens podem
permetre fallar, la ciutat necessita
definir un model de desenvolupament i tots plegats creiem en la
ciutat, els ciutadans, les empreses
i les entitats" explicava Francesc
Teixidó. El líder d'ERC, primer partit de l'oposició, i president de la
comissió específica d'aquest Pla.
L'Alcalde David Bote va deixar
clar que "el Pla parteix de l'entesa i del compromís de tots els
signants" i va advocar per "deixar la lògica de govern i oposició
i aixecar la mirada entre tots per
treballar pel benestar de tots els

Tot ciutat mataró 2022.indd 1

mataronins, fent que cada metre
quadrat i cada eina de la ciutat sigui una oportunitat". Tant Teixidó
com Bote reconeixien que no poden assegurar que el contingut
del Pla Estratègic sigui un èxit.
L'Alcalde assegurava que "aquest
és un Pla de protagonisme compartit i que tots volem que vagi
més enllà d'una legislatura o d'un
canvi de govern" mentre el republicà afegia que "no ens podem
permetre fallar i és important que
allò que projectem sigui de tots
perquè tingui continuïtat".
No hi ha data per a cap proposta concreta emmarcada dins
el Pla, però des de l'Ajuntament

s'espera que sigui en el decurs del
2017 quan les línies estratègiques
de futur puguin quedar definides.

Com funciona?
El que s'ha consensuat fins ara,
són els tres grans reptes que la
ciutat ha d'afrontar: la lluita contra l’atur i la creació d’ocupació de
qualitat; la igualtat d’oportunitats
per a la cohesió social i territorial;
i la imatge, promoció i reconeixement de la ciutat. Segons l'Alcalde
David Bote "El Mataró 2022 és un
paraigua sota del qual cal entendre
tots els plans ja en marxa, com el
d'educació, promoció de ciutat, el
del Port o el del TecnoCampus".

L'aportació ciutadana
Els ciutadans podran fer les seves aportacions i, de fet, la voluntat
de participació va més enllà dels agents i consells habituals. Per
això des de l'Ajuntament s'ha establert la web mataro2022.cat des
de la qual se centralitzarà tot el procés. El 12 de novembre, a més,
hi haurà una jornada per a la participació, de la qual haurien de
sortir les primeres propostes a incloure ja al PAM de l'any que ve.
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Una mostra del que es pot trobar al 'Va de Tapes' d'enguany.

Cedides

Deu dies per anar de tapes
La tercera edició del 'Mataró Va de tapes' compta amb més establiments i la novetat
de tres restaurants que ofereixen un menú de tapes
Societat: Redacció

Mataró ja està immersa en la
tercera edició de la Ruta de Tapes
“Mataró Va de Tapes”, que tindrà
lloc del 20 al 30 d’octubre. Aquesta
iniciativa, organitzada per Estrella

Damm i el Gremi d’Hostaleria i
Turisme de Mataró i el Maresme,
amb el suport de l’Ajuntament de
Mataró i Consorci de Promoció
Turística Costa de Barcelona
Maresme, ha estat un èxit absolut
en les dues edicions precedents i

presenta novetats que fan preveure
ampliar els seus resultats.
Es tracta d'una ruta de tapes
de qualitat i creatives que faran
gaudir el públic d’un itinerari gastronòmic per la ciutat de Mataró
a un preu popular de 2,50 (tapa i
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miguel@iluroelectric.com

Obertura 1-2 ciutat 1742.indd 2

M 609 305 272 T 937 500 641

19/10/16 19:12

núm. 1742 del 21 al 27 d'octubre de 2015

utat

quinto o canya d’Estrella Damm).
La varietat i la creativitat són la
tònica dominant entre les tapes
proposades.
Als establiments Auto d’Ara, Bar
El Casal, Casa Paco, Casa Pepe, El
Montadito del Centre, El Mundial,
El Petit Racó/Can Joan, El Racó
del Jabugo, Frankfurt la Plaça,

Una tapa i un quinto o
canya per 2.50 euros és
l'oferta de la ruta
La Gofreria, La Reforma, La Selva
Cafè, Mil 848, Néstor Tapes,
Pecats 921, Peix & Chips, Salinas
i Sp9rt House es podrà tastar la
tapa creada per a l'ocasió amb
una canya o quinto d'Estrella
Damm.

Menú de tapes
Com a novetat, s'inclourà a la ruta
una nova proposta: tres restaurants, concretament Dos Cuiners,
La Treva i Som Terra, oferiran un
menú de tapes, acompanyats de
dues cerveses Estrella Damm o
aigua a un preu entre 24 i 28€.
Cada establiment tindrà un rollup a l’entrada per tal d’identificar-lo. Aquesta mateixa informació
es podrà consultar també des del
mòbil amb l'aplicació gratuïta App
Gastronosfera.
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Votar la millor
pot tenir premi

Un exemple de tapa

Els 18 establiments participants amb la tapa, competiran per
emportar-se el Premi a la Tapa que millor marida amb Estrella
Damm i el premi a la Tapa Popular, on els consumidors que
aconsegueixin 3 segells de 3 locals que participin a la ruta,
votaran la tapa que més els agradi, dipositant la seva butlleta a
les urnes que trobaran a cadascun dels establiments. Pel fet de
participar en el concurs, els consumidors entraran en el sorteig
d'un sopar per a dues persones. Els establiments guanyadors
en les categories de Tapa Popular i Tapa que millor marida amb
Estrella Damm participaran com a semifinalistes al concurs per
aconseguir el títol a millor "Tapa de l’Any".
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Dissabte màgic ideal per anar a comprar
La Unió de Botiguers programa el 'Capvespre màgic' amb espectacles i números de
màgia i un colofó nocturn amb malabars de foc
Societat: Redacció

Demà no serà un dissabte més
pel comerç de Mataró. 150 comerços s'han sumat a una nova iniciativa de dinamització que pretén

atraure curiosos i compradors amb
la màgia d'esquer i la fantasia d'allicient. "Gaudeix, compra i tasta
el comerç de Mataró", aquest és
el lema del "Capvespre Màgic" de
la Unió de Botiguers de Mataró.

ESPECIAL

De cinc de la tarda a deu de la nit
–aquesta ampliació d'horaris converteix la iniciativa en una nova
Shopping Night– els comerços
de la ciutat estaran oberts per fer
"Vendes Màgiques": espais amb

Barri
a barri

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

La Llàntia / Cirera / Via Europa
del 28/10/2016
PER ANUNCIAR-VOS-HI TRUQUEU AL: 93 796 16 42
O ENVIEU UN CORREU A: mataro@totmataro.cat
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portes obertes, tastets, animacions, vendes exclusives i tantes
sorpreses com comerços hi participin, per sorprendre i il·lusionar
a tothom qui passegi per la ciutat.

Proximitat i il·lusió
La proximitat i la il·lusió es fondran en un capvespre en el qual, a

Amb l'al·licient dels petits
tallers i mostres de
màgia, les botigues
obriran fins les 22h,
recuperant l'essència de
la Shopping Night

Fer tapes i compres
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 identificats amb globus,
un vinil a l'aparador i una moqueta que convidarà a entrar-hi.
D'aquesta manera, doncs, passejar per les botigues serà diferent i
aquest dissabte es converteix en
l'ideal per anar a comprar..

Obertura 3-4 ciutat 1742.indd 3

Des de la UBM s'ha buscat expressament que el 'Capvespre màgic'
d'aquest dissabte coincidís amb la ruta de 'Mataró Va de tapes'
que organitza Estrella Damm i el Gremi d'Hostaleria. El president
de l'entitat botiguera Jordi Novo assegurava que "esperem que
entre una iniciativa i altra, la ciutat s'ompli i la gent vegi que pot
anar a comprar primer, anar de tapes després i passar un molt
bon dissabte a Mataró". La voluntat és que aquest 'Capvespre
Màgic' tingui continuïtat en el temps i es converteixi en una
altra cita del calendari comercial local. Novo explica que amb
aquesta iniciativa "volem dinamitzar el comerç i atraure visitants
i per això hem confiat en la màgia, de manera que cada botiga
sorprendrà la gent amb números o tallers".
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Barri
a barri
Pla d'en Boet
Barri obrer i popular, és porta d'accés a
la ciutat i, a la vegada, acull el seu àmbit
de coneixement i industrial

Arxiu

1

C6
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El Pla d'en Boet ha canviat i molt
però, en essència, segueix sent un
barri que juga dins Mataró i per a
la ciutat amb una sèrie de comodins derivats de la seva posició. És
un àmbit estratègic, podríem dir.
Allunyat del centre, desenvolupat a

Arxiu

El barri i la seva gent
tenen una naturalesa molt
popular, de gent
treballadora, a partir de la
segona meitat del segle
XX
partir de la segona meitat del segle
XX, el barri té una naturalesa molt
popular, de gent treballadora i, a la
vegada, és el nexe urbanístic amb
dues zones sense les quals avui en
dia no es pot entendre la capital del
Maresme. Té el Polígon Industrial
més important de la ciutat i el seu
frontal acull el TecnoCampus.

El Rengle, un
espai molt
cobdiciat

La zona del Rengle

La zona del Rengle, davant dels polígons de les Hortes i el Pla
d'en Boet ja s'ha convertit en un dels espais industrials i de serveis
més buscats de la comarca, amb l'impuls del desenvolupament
urbanístic que va iniciar el TecnoCampus de locomotora.

2

3
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Pla d'en Boet
seves vocalies a una de les sectorials de dones més importants de
la ciutat. Són la Vocalia de Dones
Laia l'Arquera del Pla d'en Boet i
són actives tant pel que fa al barri com a nivell de ciutat, formant
part de tots els moviments contra
el masclisme i la violència envers
les dones. En aquest àmbit la sintonia entre vocalies a la ciutat és
exemplar i l'entitat Teixit de Dones
amb les seves concentracions cada
25 de mes n'és un bon exemple.

Una de les vocalies de
dones més actives
Com tracten els mitjans les notícies sobre dones, a debat
Parlar del Pla d'en Boet és fer-ho
d'una de les associacions de veïns
històriques de la ciutat. En parallel amb el naixement del barri es
4

va estructurar una entitat activa
i, quan ha calgut, combativa. Una
de les de més pes en el moviment
veïnal de la ciutat que té entre les

Xerrada pel 25 de novembre
Un dels propers actes que organitzarà la vocalia de dones Laia
l'Arquera serà el dijous 25 de novembre, quan han organitzat una
xerrada amb periodistes de diferents mitjans de comunicació per
parlar de com es tracten les notícies
quan es fa referència a les dones.
Serà un dels actes al voltant
del dia internacional contra la
violència vers les dones. El tema
central de la campanya són els
micro-masclismes.

5
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havaneres

cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69

Tot barri 3,4 vocalia + kings.indd 2

19/10/16 17:47

núm. 1742 del 21 al 27 d'octubre de 2016

The King's Tavern:
comença una nova etapa
de menjar i música en directe
Una taverna autèntica, amb concerts, especialitat en
hamburgueses i cerveses d'importació, obre les seves
portes al carrer Pablo Iglesias
Dijous que ve, dia 27, comença
una nova etapa al local del carrer Pablo Iglesias número 18. Una
etapa totalment diferent caracteritzada per la música en directe,
el bon menjar amb especialitat
d'hamburgueses i el bon beure,
sobretot en cerveses. Recordin el
nom de 'The King's Tavern', que
s'inaugura aquesta setmana.
El nom i també la sotragada que
representa pel panorama mataroní, sent un espai que apostarà per
la música en directe per oferir una
experiència única a la gent que
vulgui sortir a sopar o a prendre la
copa. Fabio Canu, cantant clàssics

com Johny Cash, Guns n' Roses o
The Lumineers serà el primer protagonista sobre l'escenari per a un
espai totalment nou, que ens remetrà a les tavernes angleses, amb
decoració i ambient agradables.

Carta extensa
Per menjar es pot escollir entre les
hamburgueses marca de la casa o
les pizzes, tapes, amanides, coques
o torrades. Hi haurà una àmplia
carta de cerveses d'importació,
Club Gintònic i còctels i batuts. I
el gran al·licient de la música en
directe, amb grups esporàdics i
altres de residents. Així com monòlegs. Cada nit una sorpresa.

The King's Tavern obre les seves
portes dijous 27 per ser el gran
referent de Mataró, a la zona del
Pla d'en Boet. Sortir a sopar o a
prendre una copa acaba de guanyar una nova opció guanyadora:
la taverna del rei t'espera.

7
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Pla d'en Boet

"L'únic problema és la neteja, hem acabat
per contractar algú nosaltres"
Entrevistem Pablo Muñoz, propietari de Marbres i granits Nou Iluro

A què es dedica Nou iluro?
Treballem amb marbre i granit i
també amb pedres sintètiques,
oferint tot tipus de serveis des de
cuines a façanes o quartos de bany.
Quan va arribar Nou Iluro al
Polígon Industrial del Pla d'en
Boet?
Fa 12 anys. Abans estàvem a
Rocafonda però vam instal·lar-nos
aquí quan pràcticament totes les
empreses i industrials de la ciutat
van arribar. Era el moment d'installar-s'hi. Jo porto quatre anys al

capdavant de l'empresa.

Quins són els avantatges del
Polígon?
Per a treballar n'hi ha un que és
clau i és que aquí estem envoltants
d'industrials, amb la qual cosa ens
podem ajudar els uns als altres, treballant fins i tot en xarxa. També
diria que està molt ben connectat amb l'exterior, i fins i tot amb
la resta de Mataró. La gent està
a prop, no hi ha gaires polígons
on es pugui venir caminant com
aquest. És un valor afegit.

I els inconvenients?
Tothom et dirà el mateix. La neteja. Realment després de cada nit
de festa a les discoteques i locals
queda tot el Polígon molt brut i
costa de fer net. Molts dilluns la
cosa està realment molt deixada.
Se suposa que l'Ajuntament
ha reforçat la neteja a la zona.
Doncs no es nota. A la zona on som
les empreses hem acabat per contractar una persona nosaltres perquè faci net. Costa perquè s'acumula molta brutícia.

8
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Quatre Presidents que vertebren el barri
El nomenclàtor de la zona recorda els noms dels màxims responsables
de la Generalitat de Catalunya durant el segle XX
No és casualitat, més aviat al
contrari. El primer Ajuntament
democràtic, a partir de 1979, va
tenir una feinada a posar noms
a vials de la ciutat que en tenien

d'antics o d'identificats amb altres èpoques. Una zona com el
Pla d'en Boet es va escollir perquè
tres vials de gran dimensió, rondes o avingudes, duguessin noms

dels Presidents de la Generalitat.
Així, trobem vertebrant el barri els noms de Lluís Companys,
Josep Tarradellas, Francesc Macià
i Josep Irla.

9

· Odontologia General
· Odontopediatria
· Ortodòncia
· Periodòncia
www.clinicanovadent.com

· Pròtesi Dental
· Endodòncies
· Implantologia

NOVA OBERTURA

Treballem amb mútues.
Consulta’ns.
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Més que un monument,
un símbol pel barri
La Laia l'Arquera ha acabat per donar nom a entitats
Encara a ningú se li ha acudit
de proposar de canviar el nom del
barri, ni falta que fa. Pla d'en Boet
és prou eloqüent i, a més, ha fet fortuna. Però segurament si en lloc de
fixar-nos amb el nom busquéssim
un element que identifiqués, una
icona d'aquesta zona de la ciutat,
tots acabaríem pensant en la Laia
l'Arquera. Potser per això, o per

ganes de singularitzar-se, algunes
entitats del barri han adoptat el seu
nom com a identificatiu.
És exemple la vocalia de dones
Laia l'arquera de l'associació de
veïns Pla d'en Boet o un altre de
més recent i que encara molta gent
desconeix: l'Institut del barri va
agafar el nom del conegut monument i va deixar-se d'anomenar

d'acord amb el nom genèric del
barri. Ara un dels sis centres públics de la ciutat es diu Institut
Laia l'Arquera.

Un símbol
Aquest fet demostra la força que
l'escultura de Rovira Brull, que
havia de ser icona de tota la ciutat, té sobre el seu territori més

11
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immediat. També hi ajuda el fet
que des de la seva "presidència"
a la Porta Laietana, la Laia té una
visió privilegiada del barri, tant de
la zona més densa i històrica que
neix just darrere la Pollancreda
com de la part baixa, del Polígon i
també de la nova zona del Rengle.
La Laia té la perspectiva de tot el
barri i és el seu màxim tret distintiu.

Emblema de ciutat

L’escultura monumental
de 34 metres
d’alçada, obra de Josep
Maria Rovira Brull,
instal·lada a la Porta
Laietana al costat de
TecnoCampus Mataró, es
va inaugurar l’1 de
novembre de 1998." El
2014 l'Ajuntament en va
fer una operació de
neteja, revisió i repintat

Tot barri 7,8 laia l'arquera.indd 3
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"El nou" Eusebi Millan, a tocar
La nova pista coberta del pavelló estarà enllestida la primera quinzena de novembre i
permetrà la pràctica de l'esport fins i tot quan la meteorologia no acompanyi
La nova coberta del pavelló esportiu Eusebi Millán està gairebé
a punt. Després de mesos d'obres
i algunes setmanes de retard en
l'entrega, les previsions estimen

que a mitjans de novembre, els
col·lectius usuaris del pavelló ja
podran disposar d'aquest nou espai cobert històricament reivindicat i que donarà servei al barri del

Pla d'en Boet.
Les obres han permès, no només ampliar la pista i adaptar-la a
les necessitats esportives dels tres
clubs que les utilitzen, l'AE Boet,

13
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esport, malgrat que la meteorologia sigui adversa, gràcies també a
una façana ventilada que minimitzarà l’entrada lateral de pluja.
El resultat, doncs, serà un espai lliure cobert i permanentment
ventilat d’aproximadament 2.000
metres quadrats que es podrà dividir en tres pistes transversals per a
bàsquet o una pista central per a la
pràctica de futbol sala i handbol.

el CFS Ciutat de Mataró i el Club
FEM Mataró, a més de les activitats dels Jocs Escolars, sinó que
també han permès convertir-la en
un espai multiusos amb capacitat
per a 4.000 persones.
Amb una inversió municipal de
489.000 euros, l’Ajuntament ha
cobert la pista poliesportiva per
tal que es pugui seguir practicant

Tot barri 9,10 coberta eusebi.indd 3

Un espai per a 4.000 persones
L'alcalde de Mataró, David Bote i
el regidor d'Esports, Josep M. Font,
van visitar les obres a principis
d'octubre. Unes modificacions
que també implicaran millores
per al conjunt de la ciutadania,
ja que la pista s’ha adequat per a
poder acollir esdeveniments socials i culturals, com ara concerts,
per a un total de 4.000 persones.
Una gran notícia per a la ciutat,
mancada d'espais coberts per a
realitzar grans esdeveniments i
que podrà comptar ara amb una
sortida per a plans B quan plogui.

La casa del Boet, el
gran club del barri

L'Eusebi Millan acull diferents
equips i esports, és un poliesportiu utilitzat de forma
intensiva però si es pot associar principalment a un color
i a un club, aquests són al
taronja i al Boet. L'AE Boet
és, juntament amb el club de
futbol hereu de l'antiga PSV,
el gran referent del barri i
"l'altre gran club" de la ciutat.
El seu primer equip competeix, com en altres categories, de tu a tu amb grans del
bàsquet català.
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Oci, serveis i indústria, difícil convivència
Al Polígon Industrial del Pla d'en Boet conviuen usos que a vegades friccionen en
coincidir però que són tots dos motors dinàmics de la ciutat
La major part de la gent que, al
llarg de la setmana, passa pel barri
ho fa al Polígon Industrial. Sigui
entre setmana, anant o venint de
les múltiples empreses, botigues i

plantes que hi ha o els caps de setmana, fent ús d'una de les zones
de concentració d'oci nocturn més
importants que hi ha ara mateix
a Catalunya.

14

Aquest doble vessant no sempre ha tingut bona convivència,
i una tercera pota que també cal
comptar-hi és la del Mercat setmanal, el de més afluència de la
16
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necessiten abordar sense demores.
Queda poc de l'antic Espartero,
a l'actual Polígon Industrial. Les
bones comunicacions han permès
que es concentri en aquesta part
de la ciutat bona part del teixit
productiu local, però també és cert
que el sector serveis i el comercial
ha acabat fent ús de metres quadrats pensats en el seu moment
en l'àmbit industrial.

ciutat, que es fa els dissabtes al
matí. L'equilibri entre aquestes
potes, com dèiem, no sempre ha
estat exemplar i és un dels àmbits
de millora que el barri i la ciutat

La neteja
Allà on sovint hi ha més friccions
entre els usos del Polígon és en el
de la neteja des del moment que,
òbviament, activitats com les de
les discoteques i els seus usuaris
deixen en males condicions la via
pública. És en aquest àmbit que
l'Ajuntament intenta disposar serveis reforçats de neteja per tal que
hores després que milers de joves
facin ús d'un espai, aquest pugui
estar presentable per a l'activitat
econòmica. Altra cosa és la convivència amb els veïns. Cal una
triple convivència.

El botellón,
un problema
amb ruta pròpia

La concentració de discoteques al Pla d'en Boet ha propiciat la creació d'una ruta
entre l'estació de Rodalies
fins al Polígon que centenars
de joves recorren cada dia
quasi en peregrinació mentre
fan "botellón". La dissuasió
policial té una capacitat limitada i les molèsties que
causa aquest mal hàbit són
repetides i reiterades.

17
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"És un barri amb poca circulació,
ideal per treballar-hi"
Entrevistem Miquel Villalba, propietari del taller Miquel Villalba

Quants anys fa que treballa
al barri?
Fa 36 anys que tenim el taller. Els
primers anys al Camí Ral i més
endavant, des del 2002, aquí al
Carrer Castaños.
Quins serveis ofereix?
Tot el relacionat amb l'automòbil. Mecànica, electricitat, planxa
i pintura a través d’assegurances,
revisions i rodes.
Per què van escollir el barri?
18
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El local on som ja era nostre, de
propietat. I el destinàvem a magatzem. Al canviar de local vam
optar per aquest i des de llavors
hi estem establerts.

Quins avantatges li ofereix?
Els avantatges del barri són l’aparcament i que aquí estàs molt ben
connectat, tant d'entrada com de
sortida. I que hi ha poc trànsit.
No hi ha tant moviment i es pot
treballar amb més calma. És un
barri amb poca circulació i no tinc
19

cap problema. Tinc clientela de fa
tres dècades.

Sí que té més competència,
aquí.
Pel que fa a la competència, n’hi ha,
però cadascú té els seus clients. No
crec que sigui dolent. Al cap i a la
fi la gent busca confiança. La gent
entra, pregunta i si li agrada bé i si
no, també. Hi ha competència al
carrer i a la zona, cinc o sis tallers
en mig quilòmetre, però si tens
competència te n’has d’en sortir.
20
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El Centre Cívic més gran de Mataró
Més de 2.000 metres quadrats d'espais per a les entitats i la ciutat, situat al cor del
barri on abans hi havia la fàbrica Tesa
Si no es compta com a tal l'Espai
Gatassa que no va ser dissenyat
amb aquesta finalitat, del Centre
Cívic del Pla d'en Boet es pot dir
que és el més extens i més modern

de la ciutat. En ell convergeixen
nombroses entitats a més de ser
un espai polivalent de ciutat, que
acull des de Mataró Ràdio a tot tipus d'activitats.

El Centre Cívic ocupa l'espai de
l'antiga fàbrica Tesa i va ser durant
anys el gran reclam del barri. Avui,
és l'olla on bullen nombroses entitats i iniciatives.

21
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Ferreteria, banys, cuines,
parquet, paviments...
Més de 20 anys d’Experiència i Qualitat
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Mataró homenatja
Companys
El 15 d'octubre es va celebrar la tradicional ofrena floral
El 15 d'octubre és una data assenyalada en el calendari català.
Enguany s'han celebrat els 76 anys
de l'afusellament de l'ex president
de la Generalitat, Lluís Companys
i Mataró va dur a terme la tradicional ofrena floral anual, que es fa
al monument que hi ha a l'avinguda homònima, al barri del Pla
d'en Boet.

La trobada va reunir entitats, partits i ciutadans per retre homenatge
al president de la Generalitat en el
76è aniversari de la seva mort, afusellat pel règim franquista.
En primer lloc van fer les seves ofrenes les entitats Grup de Recerca de
la Memòria Històrica i Òmnium
Cultural, seguides de les ofrenes

dels partits polítics. Finalment es
va fer fet l’ofrena institucional encapçalada per l’alcalde, i on van
participar representants dels següents grups municipals: PSC, CiU,
ERC, VoleMataró, CUP i ICV.
L’ofrena floral va estar amenitzada pel conjunt de flautes de bec
de l’Escola Municipal de Música
de Mataró.

22
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Un símbol poètic

Lluís companys està recordat a Mataró amb un
monument fet per Miquel
Joseph, Antoni Bou i
Isidro Molsosa a l'avinguda Lluís Companys.
Es tracta d’una escultura simbòlica que compta
amb unes marques al terra de dues grans petjades que representen ser
de Companys i que volen
recordar el moment de la
seva mort afusellat, quan
va demanar descalçar-se.
Un retrat del president
en un baix relleu complementa l’homenatge.

Tot barri 15,16 lluís companys.indd 3
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"El Pla d'en Boet és ideal per als negocis:
té serveis a prop i està ben comunicat"
Entrevistem Jordi Abril, propietari de l'empresa Gass Polaris
Quant temps fa que estàs
vinculat amb el barri?
Ja fa anys que ens vam instal·lar al
barri del Pla d'en Boet amb l'empresa Gass Polaris, però fa sis mesos vam decidir obrir-nos al públic
en general. Treballem amb boogies
de competició i ara ens ha permès
arribar a molta més gent.

És una bona zona, doncs.
Sempre ens hi hem sentit molt a
gust. És una zona amb empreses
grans, amb naus de grans dimensions, a diferència d'altres polígons
com el de Mata - Rocafonda, amb
negocis més petits. Però aquí hi
tens tots els serveis i, a més, la comunicació és excel·lent, tant per a

nosaltres com pels clients.

Què hi trobes a faltar?
És una zona idònia per obrir un
negoci. Nosaltres estem una mica
allunyats de les discoteques i no
ens trobem amb problemes. La
prova és que els negocis que vam
començar aquí, encara hi som.

24
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El nou barri del coneixement:
el districte Tecnocampus
El futur de la zona del Rengle és objecte d'estudi i debat
Si fa vint anys haguéssim preguntat a qualsevol veí del barri on
començava i on acabava el Pla d'en
Boet hauria traçat, molt probablement, la frontera que delimita la
part més habitada del mateix, que
és limítrof amb Peramàs i l'Eixample. I hauria identificat "el Polígon"
amb una realitat adjacent, pròpia
però diferenciada. Dues dècades

després podríem reblar la pregunta
i preguntar-li per tota la zona del
Rengle. És Pla d'en Boet?

Districte TecnoCampus
La resposta a la pregunta anterior
és sí. El Rengle "penja" del Pla d'en
Boet perquè no té entitat pròpia,
encara, però per entendre aquesta
nova dimensió cal fer referència

a un concepte que en els darrers
anys s'ha anat esbossant: el del
"Districte TecnoCampus". El pare
d'aquest concepte és l'antic regidor
de Promoció Econòmica Miquel
Rey, però la cosa, més que el nom,
ha fet fortuna i des del govern ja
es parla obertament d'aquest "districte" per referir-se a tota la zona
al voltant del Parc Científic.

26
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Un pla estratègic propi
De fet, L’Ajuntament ha encarregat a una consultora l’elaboració
d’un estudi que defineixi com ha
de ser el “districte TecnoCampus”.
Aquest espai, que també inclou el
sector d’Iveco-Pegaso, s’hi ha de
fer, segons declaracions del mateix

Alcalde" un “urbanisme orientat
a l’activitat econòmica”.
Si en el seu dia el TecnoCampus
va ser una aposta pel coneixement,
la innovació i l’emprenedoria, ara
l’encàrrec que s’ha fet a aquesta
consultora és eixamplar com una
taca d’oli aquesta aposta per installar noves activitats econòmiques

en aquest entorn.
En aquesta zona també està
previst entre altres iniciatives
que s’hi instal·li el nou centre
de Formació Professional integrada de la Generalitat, centre
del qual en els darrers dos anys
no se n'han conegut nous avenços ni detalls.
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El butlletí turístic de ‘Barcelona
és molt més’ celebra 5 anys amb
més de 23.000 subscriptors
El butlletí, que és gratuït, s’ha convertit en un referent a
l’hora de consultar les activitats lúdiques i culturals del
cap de setmana a la demarcació de Barcelona.

Parc Cultural de la Muntanya de Sal, a Cardona. // Òscar Rodbag, Fundació Cardona Històrica.

T

’agradaria fer la ruta literària Màrius
Torres a peu o visitar els 25 castells de
l’Anoia, joies del patrimoni medieval
d’aquesta comarca? Sabies que el VINSEUM és
el primer museu del vi obert a Espanya? Has
anat mai al Canal Olímpic de Castelldefels
a fer windsurf, caiac o a donar-hi un tomb
amb moto d’aigua? Aquestes són només algunes propostes d’activitats per al cap de
setmana que es poden trobar a l’agenda de
Barcelona és molt més, la més actualitzada
de les comarques de Barcelona i que proposa plans per gaudir de l’oci, de la cultura

2P DIPUTACIÓ 1742.indd 2

i de la natura, tant amb la família com amb
els amics.
Tots aquests suggeriments es poden rebre
al correu electrònic cada dijous i només cal
subscriure’s de forma gratuïta al butlletí
turístic Què pots fer? de Barcelona és molt
més: http://www.barcelonaesmoltmes.cat/
web/agenda/butlleti. Es tracta d’una iniciativa de la Diputació de Barcelona per tal
de promoure el desenvolupament social i
econòmic dels municipis de la demarcació
a través del sector turístic.

18/10/16 10:57

Globus aerostàtics a l’European Balloon Festival, a Igualada. // Josep Cano, Diputació de Barcelona.

El butlletí va néixer el 2011 i en aquest temps
ja se n’han redactat més de 250 amb més
de 2.500 propostes d’activitats per als caps
de setmana: rutes, excursions, pobles amb
encant, visites culturals, activitats enmig de
la natura i molt més. Totes en un territori ric i
divers entre el Pirineu i la Mediterrània, amb
més de 300 municipis i més de 100 Km de
costa, art, patrimoni cultural i una gastronomia exquisida.
Amb 23.000 subscriptors en els 5 anys de
vida, el butlletí permet estar al dia de les fires, festivals, festes majors i altres activitats
eventuals que es fan als municipis ja que,
dia a dia, els ajuntaments, museus i altres
recursos públics i privats envien suggeriments a Barcelona és molt més per tal que
s’incloguin al butlletí. La diversitat i riquesa
de l’oferta de les comarques de Barcelona fa

2P DIPUTACIÓ 1742.indd 3

que el butlletí sigui una eina molt útil perquè
la informació que s’hi publica és innovadora, actual i atractiva.
El butlletí consta de diferents seccions com
idees de viatges, actualitat, recomanacions
dels usuaris, rutes, etc. A més, la informació
es pot consultar de forma més exhaustiva a
la web, on també hi ha un apartat de planificació per organitzar les escapades: mapes,
on dormir, on menjar, aplicacions gratuïtes
de viatges i molt més.
‘Cada setmana, per correu o a través de les
xarxes socials, rebem comentaris d’agraïment
de persones que han descobert alguna ruta o
activitat a través del butlletí. Això ens anima
a continuar i seguir ampliant les propostes”,
explica Miquel Forns Fusté, diputat de turisme de la Diputació de Barcelona.
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El nou aulari, durant la visita posterior a la inauguració

Albert Canalejo AM

Nou edifici del TecnoCampus a El Rengle
Inaugurat el nou espai de 2.000 metres quadrats situat a l'edifici que es destinarà a
l'àmbit de la salut, a la docència primer i a empreses del sector després
TecnoCampus: Mireia Biel

En només sis anys, el Tecnocampus ha vist com les seves
instal·lacions se li quedaven petites després de doblar el nombre
d’alumnes matriculats i de tenir
unes perspectives de creixement
positives. Resultat d’això és, entre altres, la inauguració, aquesta
setmana, del sisè edifici del parc
tecnològic situat a El Rengle, un
nou espai que es dedicarà en una
primera fase a la docència i que en
fases posteriors acollirà empreses
de l’àmbit de la salut.
Són ni més ni menys que 2.000
metres quadrats que incorporen
aules, gimnasos i laboratoris. El
nou edifici donarà servei a l’Escola Superior de Ciències de la
Salut, un dels tres centres universitaris del Tecnocampus, que
actualment ofereix els graus d’Infermeria, Fisioteràpia –que s’inicia
aquest curs- i Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, així com
postgraus i màsters.
Les instal·lacions han tingut un cost de prop d’un milió
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i mig d’euros, xifra que ha finançat íntegrament la Fundació
Tecnocampus.

“Mataró, ciutat universitària”
En la inauguració hi van participar
unes 150 persones, entre les que
hi va assistir l’alcalde de Mataró,
David Bote, acompanyat del conseller d’Empresa i Coneixement,
Jordi Baiget, entre altres autoritats.
El conseller va assegurar que el
TecnoCampus és un cas d'èxit i
forma part de la idea d'universitat amb presència territorial que
el Govern impulsa. "Mataró forma

part d'aquesta realitat de les ciutats
universitàries, i ha de seguir apostant per l'excel·lència i la connexió
amb la societat", va apuntar Baiget.
L'alcalde, David Bote, va remarcar que "el TecnoCampus marca el
camí a seguir per a la ciutat", i va
afegir que "Mataró no fallarà: seguirem apostant pel TecnoCampus,
per la innovació, l’emprenedoria,
i el coneixement". Bote va insistir
en l'encert que va tenir l'Ajuntament els anys de la crisi, quan va
mantenir l'aposta estratègica pel
TecnoCampus i en va culminar la
construcció.

Noves ajudes pel transport
Des de l’any 2010, el nombre d’estudiants que cursen estudis
de grau i de postgrau al TecnoCampus s’ha multiplicat per dos.
Concretament, el curs 2011-2012 hi havia 1.471 estudiants matriculats. El curs passat, la xifra va arribar als 2.915 estudiants, i es
calcula que aquest curs que acaba de començar se superaran
els 3.000 estudiants. En aquest període s’han desplegat graus,
postgraus i màsters universitaris en els àmbits de la logística, el
màrqueting, els videojocs, la infermeria, les ciències de l’activitat
física i l’esport o la fisioteràpia.
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Twist your world
Dóna la volta al teu món i mira les coses d’una altra manera amb el Mitsubishi ASX, el SUV més esportiu, amb noves
versions altament equipades i cinc anys de garantia. Decideix-te per una tracció davantera o el sistema “All Wheel Control”. Escull
canvi manual o automàtic de 6 relacions. I tria entre 3 motors d’última generació, dièsel o gasolina, de fins a 150 CV, tots amb baix
consum i emissions reduïdes de CO2.
Gama ASX des de 15.700€.
BARCELONA - SANT BOI DE LLOBREGAT - GRANOLLERS - MANRESA - REUS - SANT QUIRZE DEL VALLÈS
NOVES INSTAL·LACIONS A MATARÓ
Carretera de Barcelona, 49. Mataró.
Tel. 902 450 475 / www.mitsubishi-cat.com

PIVE 8

con conducción eficiente, doble ahorro

CO2: 119 - 152 g/km ∙ Consumo: 4,6 - 5,9 l/100km

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

Mireia Biel

62.000 euros per a beques menjador
Les ajudes serviran per donar suport a famílies amb infants en risc d’exclusió social
que no perceben cap ajut o que només en reben el 50 per cent
Societat Mireia Biel

Per primera vegada, l’Ajuntament de Mataró destina una partida a complementar les beques
menjador que atorga la Generalitat
de Catalunya. Es tracta de 62.000
euros que serviran per a garantir
l’alimentació d’infants en risc d’exclusió social als quals la Generalitat
no hagi donat cap ajut o només
una part.

Que no quedin desemparats
“Hem d’evitar que els nens i nenes quedin desemparats, com ha
passat en altres anys”, explicava la
regidora de Benestar Social, Isabel
Martínez, i “cal garantir-ne l’alimentació perquè arribin a l’escola
en condicions”. En aquest sentit, el regidor d’Educació, Miquel
Àngel Vadell, va reivindicar la tasca de proximitat del consistori i
va remarcar que “malgrat que la
Generalitat aplica criteris objectius, no coneix tan bé com el propi Ajuntament la realitat del territori i les seves famílies”, motiu
pel qual hi ha nens i nenes que
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queden exclosos de les ajudes
“injustament”.
Gràcies a un acord amb el
Consell Comarcal, s'ha pogut
avançar la comunicació de l'atorgament de les beques menjador,
cosa que l'any passat no es va poder fer fins a mitjans de novembre.

212 casos
Per això, Benestar Social i Educació
han treballat de forma transversal
per detectar 212 casos d’infants
que es troben en risc d’exclusió
social. Segons dades de l’Ajuntament, d’aquests 212, 16 perceben el 100 per cent de l’ajuda de
la Generalitat i 137 només el 50

per cent. El més urgent, és, per
a Martínez, “estudiar si cal complementar aquesta segona meitat
de l’ajuda i sobretot analitzar cas
per cas els 59 menors que s’han
quedat sense ajut”.

Més beques menjador
El Consell Comarcal del Maresme,
organisme encarregat de distribuir
les beques menjador que finança la
Generalitat de Catalunya, va atorgar 1.819 ajuts individuals de menjador per al curs 2015-2016, una
xifra que ha augmentat aquest curs,
en què ja se n’han donat 1.843,
a l’espera de resoldre 318 casos
pendents.

Noves ajudes pel transport
A més a més, també s'han creat noves ajudes municipals per
als desplaçaments escolars. Els ajuts s'han ampliat a les famílies
amb infants amb necessitats educatives especials, així com a
aquells infants que la Comissió de Garanties d'Escolarització va
desplaçar a un centre educatiu que es troba a més d'un quilòmetre de casa seva.
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tota l’actualitat
de Mataró
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Apunts
psicològics

Mapa i territori
Convé fer un stop i recordar,
abans de parlar de NIVELLS DE
CONSCIÈNCIA, una metàfora que
permeti comprendre millor la idea
i el contingut de les columnes
que vaig presentant aquest curs.
Tothom sap què és un mapa.
Com tothom sap que el mapa no
és el territori. I per molts mapes
que sapiguem de memòria, si no
es va al territori, és pura fantasia
viatjar. Parlarem de memòria. Però
mai serà l'experiència del territori.
Doncs bé, el que diem o pensem no és el territori, és el mapa.
És una construcció de la ment
feta per nosaltres. Tot discurs de
l'home és sempre un mapa, no
és la realitat. Intenta modelar la
realitat, però no és la descripció
de la realitat. És la nostra forma
interior de veure i viure la vida. Si
no, perquè davant d'un mateix fet
hi ha tantes reaccions diferents?
El llenguatge no és la realitat, és
el mapa. No hi ha la frase: Una
cosa és dir i una altra fer?
Convé que cada persona faci el
seu propi mapa de la seva pròpia
vida. Pensar per si mateix/a. En
canviar el seu interior (territori)
ha de construir una nova manera
de pensar (mapa). El territori és la
pròpia experiència, que reflexionada construeix un mapa propi.
Quantes vegades s'està seguint al llarg de la vida un
mapa que un/a no ha construït?
Krishnamurti (1895-1986) diu: "La
causa primària del desordre en
nosaltres mateixos és la recerca de
la realitat promesa per d'altres".
I què diu un/a de si mateix/a?.
JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta
jpatuel@copc.cat
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Xarli Diego, director general de Xarli Diego Comunicació.

Cedida

Diego: "He treballat amb genis però no en sóc"
Entrevistem a Xarli Diego, comunicador innat establert a la ciutat de Mataró des de fa
un parell d'anys amb la seva empresa Xarli Diego Comunicació
Comunicació: Marta Gómez

Què és “Xarli Diego Com."?
És un gabinet de comunicació que
es va crear fa més de 20 anys quan
jo, després de treballar en premsa,
ràdio i televisió i dirigir dues companyies de discos, vaig decidir que
la meva experiència en els mitjans
m’havia de valer per treballar en
comunicació. Havia d’aprofitar
tot el meu ‘background’ amb la
comunicació per fer comunicació.
Us encarregueu de comunicar.
Mantenim la relació amb els mitjans de comunicació. El client necessita bona imatge, que expliciti
què està fent. A més a més de tot
això també fem publicitat: creem cartells, tanques publicitàries,
publicitat creativa, relacions públiques, esdeveniments, catàlegs
de moda...
Què és el que menys t’agrada
de la comunicació?
La pressió que tinc sempre per
buscar l’excel·lència i perquè tot
surti molt bé. I això no m’agrada,
perquè no només depèn de mi,
sinó que depèn de terceres persones. La felicitat no és absoluta.
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Una bona agenda de contactes
és essencial?
Sí. Però la creativitat no la compres
amb contactes. El parlar, negociar,
explicar als mitjans de comunicació és evident que si no coneixes
ningú, se’t fa tot més difícil. I tot i
així, pots tirar endavant.
Com s’aconsegueix tenir bona
creativitat?
La creativitat és una cosa força innata. Jo he treballat amb genis però
no en sóc. Sóc un noi treballador i
tinc cert element creatiu però he
treballat amb la Trinca amb Rosa
Maria Sardà, el meu mestre és el
Puyal i ara treballo amb Tricicle.
Ells sí que són patums del país i alguna cosa se t’enganxa. En aquest
sentit estic molt orgullós d’haver
treballat amb tota aquesta gent.
De tota la teva trajectòria què
en destacaries?
Segurament una de les coses que
més m’ha marcat és entrar a Ràdio
Barcelona a treballar. Això devia ser
quan tenia 21 o 22 anys, venia procedent de Ràdio Manresa i aquella
època, ara és difícil entendre-ho,
però Ràdio Barcelona era la primera i la número 1.

Cites a grans noms de la comunicació. Amb qui et quedes?
Amb tres. El meu pare a la ràdio,
Joan Castelló Rovira. Ell és l’home que va creure en mi a la ràdio.
Joaquim Maria Puyal, és l’home
que va creure amb mi a la televisió.
Li dec fer moltes coses. És un mestre. I per últim Vittorio Gassman.
Quan treballava amb la Sardà vaig
tenir la possibilitat de dinar amb
VIPs, molt VIPs. Vaig tenir a l’abast
personatges de tota mena: escriptors, polítics,... L’entrevista amb
Vittorio Gassman em va marcar i
em va colpir.
Com veus la comunicació en
aquests moments?
Apassionant però molt complexa.
Tenim tants impactes... quan jo
vaig començar en comunicació, si
controlaves una mica les 'teles' ja
feies. Ara està massa dispersa. És
un món amb tantes possibilitats
que, dir-li al ciutadà que hi ha una
cosa nova, et costa no dormir en
una nit, i el ciutadà tampoc dóna
l’abast a tants impactes.
L'entrevista sencera a:
www.totmataro.cat
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Horòscop

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

Àries (21/3 al 20/4)

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Bessons (21/5 al 21/6)

Tensió en l'àmbit professional i amb

La venjança no és el camí i ho saps.

La millor via per expressar el teu

algun superior. Si ja has iniciat un

Si les coses no són com t'agradarien,

descontent és la creativitat. Ets ima-

projecte, pot ser que hagis de fer

les acceptes o les canvies però no cal

ginatiu i tens força habilitats que et

marxa enrere per assegurar-te que

passar per damunt del cap de ningú.

poden fer la vida més fàcil. Abundant

vas en la direcció correcta.

Aprofita per aprendre.

diàleg interior.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Els altres no acaben d'entendre les

Els assumptes familiars segueixen

Potser tu vols estabilitat sentimental

teves idees o projectes. Si creus que

tenint cert protagonisme però en

però la teva parella té altres plans.

són prou viables, segueix amb els teus

una fase de resolució o concreció. Els

És qüestió de parlar-ho i ser franc.

objectius. Transformació de conceptes

temes domèstics també (reparacions,

Una persona amiga et buscarà per

rebuts a la infantesa.

reformes, decoració...).

confiar-te un problema.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Via lliure a l'obtenció de permisos i

Renovació d'energia i poder vital.

Moment de sort i d'alliberació en la

documents importants. Gaudeixes

FELICITATS, el Sol entra al teu sig-

professió, també de canvis i acords

de la lectura i de l'estudi. Si hi ha un

ne. Tensió per problemes laborals.

(o desacords). T'apropes cada cop

germà amb qui tenies problemes, pot

Compte amb l'esgotament, no arribis

més als teus objectius i pot haver

haver-hi apropament.

al límit. Millores materials.

sorpreses que t'afavoreixen.

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

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Si bé no és un moment fàcil, pots

El teu inconscient és ple de missatges

El passat és present aquests dies.

aprendre força del que t'envolta. Mira

que poden neguitejar-te. Compte amb

Records, retrobaments, troballes...

de tenir temps pel que realment t'im-

les qüestions inversemblants que

La millor manera d'encarar la por

porta en aquesta vida. A la feina reps

t'angoixen. Cerca el que és realment

a estar sol, és estar sol. Pots tenir

protecció d'un superior.

important, la síntesi.

idees genials, aprofita-les.

www.facebook.com/dhannaastro
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Cultura

La Coral La Perla
de l'Havana
actuarà dijous 21,
a les 20.30h, a
l'ermita

Convidats d'excepció per Sant Simó
La visita del Seguici Festiu de Barcelona marca el primer cap de setmana de les festes
de l'Aplec de l'ermita mataronina
Cultura: Redacció

Encara que el dia de Sant Simó és, com se sap, el
28 d'octubre, aquest cap de setmana s'anticipa bona
part del programa d'actes de les festes de l'Aplec
d'aquesta ermita. D'entre tots els actes previstos
destaca el d'aquest diumenge, quan el Seguici Festiu
de Barcelona retornarà a Mataró la visita que les figures de la ciutat van fer per Santa Eulàlia i vindrà
al complet en un acte que començarà a la Plaça de
la Muralla i acabarà, òbviament, a Sant Simó.
Després d'aquest diumenge, els elements de
Barcelona estaran exposats del 24 d'octubre a l'1
de novembre a l'Ateneu de la Fundació Iluro.

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

Tot cultura ob sANT sIMÓ.indd 1

mostra de cultura popular i tradicional, que inclourà
el Toc d'Inici amb el que inicien la seva participació
en festes com La Mercè.
La jornada començarà amb una cercavila, en què
participaran tots els elements del seguici barceloní
acompanyats dels seus amfitrions: 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 trobada serà quan tots els elements festius faran els seus
balls amb acompanyament de música en directe.

Altres activitats
La programació de Sant Simó va més enllà d'aquesta visita del Seguici de Barcelona i dissabte hi haurà Ball de Gitanes al migdia i teatre amb el grup de
l'Havana al vespre. Diumenge, abans del Seguici, hi
haurà missa i concert de la coral d'Agua Viva de la
Confraria de la Coronació d'Espines i el combat de
glosa o cançó improvisada.
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La dotzena Fira Ferroviària,
aquest cap de setmana

La Fira Ferroviària torna a Santa Anna

Arxiu

Mataró celebra els 168 anys de l’arribada del ferrocarril,
el 28 d'octubre de 1848
Mataró celebra el 168è aniversari
de la inauguració del primer ferrotot-sol-16100015.pdf
1
carril de la península Ibèrica, que

va fer el trajecte entre Barcelona i
Mataró, amb prop d’una quinze11/10/16
11:18
na d’activitats que es fan des del

2 d’octubre al 20 de novembre.
Entre aquestes propostes hi ha la
XII Fira Ferroviària que està previst que se celebri el proper cap
de setmana, 22 i 23 d’octubre, a
la plaça de Santa Anna.
El cap de setmana del 22 i 23
d’octubre, la XII Fira Ferroviària
s’instal·la a la plaça de Santa Anna
on els ciutadans podran visitar estands relacionats amb el tren i també l’exposició “El tren BarcelonaMataró, 1848”. L’espai s’ha dividit
en quatre zones: l’espai de tallers
i jocs del tren, el de maquetisme,
el circuit de locomotora i un espai
amb una vintena d’expositors i entitats vinculades amb el ferrocarril. El Grup Ferroviari Mataró que
muntarà una gran maqueta de 30
metres amb circuits de trens controlats informàticament. | Redacció
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HO TENIM TOT PER A TU

Fes-te soci ara i tindràs la

matrícula gratuïta!

*

OFERTA LIMITADA FINS AL 31 D’OCTUBRE

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

* vàlid per a totes les altes excepte “Quota Familiar”
CNM_Anunci_MATR_GRATUITA_2016_OCTUBRE.indd 1
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AQUEST COP NO PODEN
La Sirena no pot evitar la vuitena Supercopa del Sabadell

Centre Osteopatia
Montserrat Cabré

osteopatia

Pateixes:

· migranya · ciàtica · lesions esportives...
Solucionem la majoria de casos a la primera visita

fi s i o t e r à p i a

www.montserratcabre.es

Montserrat Cabré Esteve

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

Osteòpata i fisioterapeuta / col. 5162

EL TOT ESPORT 1447_v2.Idd.indd 1

19/10/16 21:54

el tot Esport

MINUT ZERO

Opinió

Àlex Gomà
Periodista

Campionats que passen desapercebuts
Gàlia Dvorak juga aquesta setmana l'Europeu de tennis taula

Agenda
CASA

WATERPOLO Divisió d'Honor
QUADIS CNM - BARCELONETA

Aquesta setmana s'està disputant
a Budapest el Campionat d'Europa de Tennis Taula. Suposo que
difícilment ho sabíeu, ja que veig
complicat que us n'hagin parlat
a cap televisió o us hàgiu trobat
amb cap notícia en algun diari
(com a molt a L'Esportiu). I això
que estem parlant d'un esport
olímpic, conegut i fins i tot practicat alguna vegada per "tothom",
i que podria ser perfectament
atractiu pels espectadors. I més
encara si tenen jugadors i jugadores amb qui identificar-se.
No sóc expert, ni de bon tros,
en drets televisius, ni sé què costaria que Teledeporte o Esport3
poguessin emetre aquest campionat, el que sé és que no hi ha cap
voluntat, perquè "el tennis taula
no ven". Segurament el que costaria (poc) no es rendibilitzaria, i
en canvi sí que van provar que el
que costava la Fórmula-1 (molt)
els hi sortís a compte. Fins i tot
quan van perdre els drets d'emissió d'aquest gran circ en van fer
notícies per explicar-nos que –oh,
quina pena!– ja no podríem seguir
el que feia en Fernando Alonso.

Bé, doncs tornem a Budapest,
on expliquen a la pàgina web que
estan molt satisfets de poder organitzar aquest europeu, ja que
el tennis taula i l'esgrima són dos
dels esports amb més èxits pel
país magiar. Topem aquí amb un
altre esport que no veurem fins
d'aquí a quatre anys quan arribin
els Jocs de Tòquio. I jo em pregunto? No podrien les "federacions
internacionals dels esports minoritaris" unir-se per tal de seguir
difonent els seus esports que queden ocults i mostrar-ho al món de
manera regular?
En principi això és el que hauria
de fer l'acabat de néixer Olympic
Channel (www.olympicchannel.
com) curiosament amb seu a
Madrid i que encara es troba en
proves. N'estarem atents, ja que
pot ser un primer pas. Hem de
millorar la nostra dieta esportiva
per aconseguir tastets d'aquests
esports de manera regular, i no
només un "empatx" cada quatre
anys, com si fos l'àpat de Nadal.
De moment, seguirem com podrem la competició de la Gàlia a
Budapest. Sort d'internet.

El Personatge

Cèlia Catà
Futsal P. Esplugues Gironella

Dissabte 22 | 12:45 h | Complex Joan Serra CNM

FUTBOL 2a Catalana
CE MATARÓ - CANYELLES
Diumenge 23 | 18:30 h | Municipal del Centenari

UD CIRERA - LLEFIÀ
Diumenge 23 | 11 h | Municipal de Cirera

FUTBOL 3a Catalana

AD LA LLÀNTIA- MATARONESA
Diumenge 23 | 12:15 h | Municipal La Llàntia

BÀSQUET Copa Catalunya Masc.
MATARÓ PARC BOET- S.CUGAT
Diumenge 23 | 19:30h | Pavelló Eusebi Millán

HOQUEI PATINS OK Lliga
MEDICARE CH MAT.- GIJON
Dissabte 22 | 18:15 | Pavelló Jaume Parera

HOQUEI PATINS OK Lliga

MIS IBÉRICA CHM- ASTUR CP
Dissabte 22 | 20:30 h | Pavelló Jaume Parera

HANDBOL 1a Estatal
JH MATARÓ- MONTCADA
Dissabte 22 | 18:00 | Pavelló Teresa M. Roca

HANDBOL Lliga Catalana

JH MATARÓ- MONTCADA
Dissabte 22 | 16:00 | Pavelló Teresa M. Roca

VOLEIBOL 1a Catalana
CV MATARÓ- ARENYS MAR
Diumenge 23 | 12 h | Pavelló Euskadi
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El CN Sabadell s'emporta la
8a Supercopa davant La Sirena

La Sirena amb la medalla de plata. | D.F

L'equip mataroní va donar
bona imatge davant el millor
equip europeu
El dissabte al migdia es jugava, a
les instal·lacions del Centre Natació
Mataró, la Supercopa Estatal femenina de waterpolo, i l'equip del Club
Natació Sabadell va aconseguir
el seu vuitè títol, de vuit edicions
disputades, en derrotar per 6-11
l'equip de La Sirena CN Mataró,
que va donar bona imatge davant
del millor equip europeu, mentre
va buscant l'acoblament dels seus

6
11

LA SIRENA CNM
CN SABADELL

QUADIS CN MATARÓ: Debby Willemsz, Liana Dance, Marina Zablith, Maria
Bernabé, Júlia Nieto, Alba Bonamusa
(1), Clara Cambray (2), Ciara Gibson (3),
Marta Bach, Ona Meseguer, Júlia Soler,
Txell Burgos i Cristina Terrado (ps).
PARCIALS: 1-3, 2-3, 1-3, 2-2.
nous fitxatges.
Les sabadellenques van superar
aviat la defensa local amb gol de
la boia Maika Garcia. I la mateixa

Derrota dolorosa del masculí del
Club Volei Mataró
Granollers 3 - CV Mataró 1
El partit va començar bé, per als
nois que entrena la Míriam Esqué
guanyant el primer set, però en el
segon i el tercer set, els errors, la
manca de comunicació i la poca
efectivitat en atac del Mataró, van
permetre al Granollers guanyar
amb claredat els dos parcials. La
reacció visitant del quart set no
va ser suficient. L'equip mataroní
acusa diverses baixes, sobretot la
de Dani Nevado, i de moment només ha guanyat un partit d'aquesta
1a Catalana.
CV Mataró: Alex Servent, Vladi González,
Marc Ramón, Èric Serrano, Marc Llinàs, Èric
Neila, Nil Lleonart, Sergi Mesa.
Parcials: 24-26, 25-13, 25-12, i 25-20
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Victòria ajustada del femení
contra el Sant Just
CV Mataró 3- Sant Just 2
Després de dues hores i mitja de
partit, l'equip femení va aconseguir una treballada victòria en
partit de 2a Catalana. En els dos
primers sets van jugar molt bé,
després es van relaxar i el matx es
va decidir en un cinquè set agònic.
CV Mataró A: Desiree Pérez, Júlia Villar, Berta Burgos, Sandra Leo, Mariona Rubio, Laia
Rubio, Olga del Palacio, Mavi Pérez, Alba
Sánchez, Laura Mateos, Alba Pubill, Cristina
Garcia, Clàudia Mesa, Laura Ramirez.

Presentació de tots els equips
Diumenge 23 a les 11 h, al Pavelló
Euskadi tindrà lloc la presentació
de tots els equips del CVM.

jugadora, des de la boia, i Bea Ortiz,
en una contra, van posar el 0-3,
que Ciara Gibson va reduir abans
d'acabar el primer quart. Al segon
quart dos gols de Clara Cambray i
Ciara Gibson van mantenir la il·lusió
de les locals, ja que el marcador estava en 3-5 poc abans del descans.
Però pocs segons abans d'arribar a
l'intermedi, Olga Domènech va fer
pujar el 3-6 aprofitant una jugada
de superioritat.
En el tercer quart, les dues incorporacions sabadellenques, Bea
Ortiz i Paula Leiton, van fer pujar
la diferència als cinc gols, que es
va mantenir al final d'aquest període, amb l'equip mataroní topant
amb aquesta gran portera que és
Laura Ester. Però l'equip de Florin
no va abaixar mai els braços, va
continuar pressionant bé en defensa i a l'inici del darrer quart,
Clara Cambray i Ciara Gibson, les
més inspirades en aquest partit,
van reduir la diferència a tres gols
(6-9). Però en el tram final, Judith
Forca i novament Maika Garcia van
restablir la diferència dels cinc gols.

El Quadis CNM
guanya l'Hispalis
L'equip de tennis taula del Quadis
CN Mataró va guanyar el seu 2n
partit de la Divisió d'Honor superant clarament l'equip sevillà
de l'Hispalis per 6-0. Van formar
l'equip Xavier Peral, Yordi Jason
Ramos i Sergi Grau.
També va començar la 1a Estatal
femenina. El passat cap de setmana
l'equip del CN Mataró, format per
Cati Zamorano, Mar Teodoro i Irene
Delgadillo, va sumar 2 victòries
(Son Cladera i Reus Deportiu) i 2
derrotes (Reus Ploms i Balaguer B).
Gàlia Dvorak disputa l'Europeu
La palista mataronina Gàlia Dvorak
comença la disputa del Campionat
d'Europa Absolut a partir d'aquest
dimarts amb la selecció Espanyola.
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WATERPOLO

Triomf fàcil per començar

DIVISIÓ HONOR
MASCULINA
El Quadis primer líder
1a jornada (15 octubre)
CN Barcelona - Sant Andreu .............. 7-8
Rubí - QUADIS CNM.............................. 4-13
Mediterrani - Sabadell .................... dia 19
Catalunya - Molins ............................. 12-10
Barceloneta - Terrassa ........................8-4
Navarra - Canoe.....................................8-11

Classificació
La Plantilla del CNM Quadis. | CNM

Els de Beto Fernàndez van ser
clarament superiors
El Quadis CN Mataró és el primer
líder de la Divisió d'Honor, ja que
va guanyar per nou gols de diferència en el primer partit jugat a
Rubí i cap altre equip va aconseguir
guanyar per aquest marge.
El partit va ser igualat en el
primer quart, però en el segon el
Quadis ja va obrir forat fins l'1-5
del descans, que ja deixava molt
ben encarrilat el matx. En el tercer quart el Quadis es va relaxar
una mica en defensa, però en el

4 CN RUBÍ
13 QUADIS CN MATARÓ
QUADIS CN MATARÓ: Mario Lloret,
Ramiro Veich (1), Víctor Roqué, Marc
Corbalán (2), Víctor Fernàndez (2), Raul
Loste, Pol Barbena (1), Gustavo Guimaraes (4), Àlex Codina (1), Thomas Lucas,
Pau Schnizler (2), Albert Merino.
PARCIALS: 1-2, 0-3, 3-3, 0-5.
darrer l'equip de Beto Fernàndez
es va mostrar superior en tots els
aspectes lluint-se amb un parcial
de 0-5, amb gran eficàcia en el xut
i amb gran solidesa defensiva, davant un equip que va anar cedint.

La Sirena CNM va per la dotzena
Aquest dissabte comença la Divisió
d'Honor femenina i naturalment
entre els participants hi tindrem a
La Sirena CN Mataró, que disputarà
amb aquesta la seva dotzena lliga
estatal consecutiva.
La primera vegada que l'equip
mataroní va disputar aquesta màxima competició estatal va ser la
temporada 2005-06, i les seves
classificacions han anat millorant,
començant pel 8è lloc de les dues
primeres temporades, fins a arribar
al segon lloc de la fase regular que
ha aconseguit en les sis darreres
temporades, sempre per darrere
del CN Sabadell. Tot i que en dues
ocasions el CN Sant Andreu va impedir al "play-off" que l'equip del
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Centre pogués jugar la final.
L'equip de La Sirena CNM continuarà sota la direcció tècnica de
Florin Bonca, amb Pau Cardenal
com a ajudant. Formen la plantilla: l'holandesa Debby Willemsz
i Cristina Terrado (WP Navarra)
porteres; Marta Bach, Laura López,
Clara Cambray, Ciara Gibson, Ona
Meseguer, Alba Bonamusa, Júlia
Nieto, Júlia Soler, Maria Bernabé,
Meritxell Burgos, la brasilera Marina
Zablith i la neozelandesa Liana
Dance.
Són baixa Roser Tarragó, que
torna als Estats Units, Ariana
Gragnolati, Alkistis Benekou,
Elisbateh Keeve, Marcela Ríos,
Mireia Nedderman i Aina Bonamusa.

QUADIS CNM, Barceloneta, Canoe,
Catalunya, Sant Andreu 2; Mediterrani,
Sabadell, CN Barcelona, Navarra,
Molins, Terrassa i Rubí 0.
2a jornada (22 octubre)
QUADIS CNM- Barceloneta

El rival més difícil
El dissabte en l'horari habitual (12.45
hores) el Quadis defensa el lideratge
davant el campió de les onze darreres
lligues estatals.
S'ha de dir que el CN Mataró ha rebut
el Barceloneta a la màxima categoria
(en alguns casos això passava a
Barcelona) en 31 ocasions (26 en fase
regular i 5 en play-off"). I hi ha 3 victòries locals (la darrera la temporada
99-00), un empat (temporada 10-11) i
27 victòries visitants. Quasi res!

Div.Honor Fem.
Comença la lliga
1a jornada (22 octubre)
Rubí - La SIRENA CN MATARÓ
CN Sabadell - CN Sant Andreu
Mediterrani - Zaragoza
Moscardó - Terrassa
Dos Hermanas - Concepción.
Desplaçament assequible
El primer rival és el mateix que va
tenir el Quadis la setmana passada: el
CN Rubí. S'ha jugat allà set vegades,
amb una sola derrota la temporada
2006-07, amb un resultat de 3-2 que
és el més baix que ha tingut mai un
partit de l'equip mataroní a la Divisió
d'Honor. La temporada passada es va
guanyar per 5-14 i ara l'equip rubinenc
ha perdut Bea Ortiz, la seva gran
figura, que ha anat al CN Sabadell.
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El Mataró Feimat cedeix la
primera derrota a la pròrroga

Baixen a la 4a posició

La bona actuació de
Serratacó, amb 30 punts, no
va ser suficient per derrotar
el conjunt mallorquí que va
reaccionar al final
El Calvià va sorprendre els de
Charly Giralt al Josep Mora, evitant que sumessin la seva tercera
victòria consecutiva, després de
deixar-se remuntar 13 punts en
l'últim quart i acabar perdent a
la pròrroga.
Els mataronins es van mostrar
superiors al llarg de la major part
del partit, arribant al descans amb
8 punts de diferència, 36 a 28 i 13
punts al final del tercer període, 58
a 45. Però el domini defensiu es va
acabar a l'últim quart on els mallorquins van poder enviar el partit a
la pròrroga per acabar guanyant.

LLIGA EBA
- Grup C
3a jornada
MATARÓ FEIMAT - Calvià ................. 82-90
Grup Barna - Collblanc ....................63-77
Castellbisbal - ARENYS BÀSQUET..75-79
Salt - Sant Nicolau .............................57-71
Martorell - Santfeliuenc .................84-49
Menorca - Sants................................ 64-56
Olivar - Cornellà ................................81-84

Fatídic final de partit. | D.F.

Classificació

82 MATARÓ FEIMAT
90 CALVIÀ

Martorell i Menorca, 6; Castellbisbal,
MATARÓ FEIMAT i Collblanc, 5; ARENYS
(-1 partit), Sant Nicolau, Grup Barna,
Cornellà, Santfeliuenc i Salt, 4; Calvià (-1
partit), Olivar i Sants, 3.

MATARÓ FEIMAT: Diallo (17), Guallar
(2), Serratacó (30), Rodríguez (3),
Ventura (0), Viñallonga (1), Romero (14),
Espiga (0), Tardio (3), Coll (9), Miralles
(3) i Traver (0). 22/45 de tirs de 2 p, 7/21
en tirs de 3 p.; 17/22 en tirs lliures.
PARCIALS: 18-17, 18-11, 22-17, 16-29 i 8-16

Només el Mataró Parc Boet guanya

Aquest dissabte a les 18.30, el Feimat
juga a la pista del Cornellà, en un partit
important per mantenir-se a la part alta.

Copa Catalunya F.
El Barça CBS, líder en
solitari
La derrota del Platges de Mataró combinada amb la contundent victòria del CBS
Barça a Tarragona, fa que les blaugranes
aconsegueixin el liderat en solitari de la
categoria després de sumar victòries en
els 5 primers partits de la competició.

Remuntada insuficient. | D.F

El Boet segueix intractable. | ARXIU.

58 PLATGES DE MATARÓ
59 CBF CERDANYOLA

77 SANT GERVASI
89 MATARÓ PARC BOET

PLATGES DE MATARÓ: Kador (7),
Gómez (7), Ford (10), Hurtado (3), Murat
(2), García (2), García (0), Cárceles (9),
López (0), Harris (14), i Keohe (4).

MATARÓ PARC BOET: Smith (17),
Hermoso (14), Arnau (2), Jensen (27),
Franch (2), Corella (12), Cid (4), Rubio (9) i
Vàzquez (2).

Els d'Adrià Castejón buscaven la cinquena
victòria consecutiva per mantenir-se al capdavant del seu grup de Copa Catalunya, i
al davant es trobava el Cerdanyola que, amb
un partit menys, arribava amb un balanç de
2 victòries i una sola derrota, i al final van
ser aquestes les que es van endur un partit
que no es va decidir fins als últims instants.
Un dolorós parcial de 12--22 al tercer quart
va fer inútil l'esforç mataroní per remuntar.

Inici intractable dels d'Alberto Peña que, un
any més, fent gala d'un dels millors atacs de
la categoria, tornen a emportar-se un difícil
desplaçament a Mollet del Vallès, derrotant
el Sant Gervasi per 77 a 89 que els situa líders empatats a victòries amb el C.B. Granollers. Els d'Alberto Peña van dominar el partit des del primer minut, anant augmentant
les distàncies fins als 22 punts, tot i que els
locals maquillessin al final.
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Classificació
Barça CBS, 10 punts; PLATGES DE
MATARÓ, 9; Jet Qsport i Igualada, 8;
Terrassa i Cerdanyola, 7; ARENYS, Sese i
Granollers, 6 i Tarragona, 5.

Copa Catalunya M.
S'apunten el liderat
Partit difícil del Mataró Parc Boet a
l'Eusebi Millán aquesta setmana amb
la visita del Sant Cugat. Els mataronins
buscaran seguir amb la imbatibilitat.

Classificació

MATARÓ PARC BOET i Granollers, 6; Vic,
Badalonès, Sant Josep, Bisbal i Sant
Cugat, 5; Santa Coloma, Sant Narcís, Sant
Quirze, Artés i Sabadell, 4; Sant Gervasi i
Pia Sabadell, 3.
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ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:

ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:

C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV
sin problemas de aparcamiento)

Camí del Mig, cantonada Camí de Sant Crist nº 1
MATARÓ, Pol. Ind.
Pla d’en Boet

T 93 741 47 17 / 93 741 47 16

T 93 161 50 15

HORARIO COMERCIAL:

HORARIO COMERCIAL:

De lunes a viernes: 7:30 a 13:30h y 15:00 a 20:00h
Sábado: 8:00h a 13:30h y de 16:00 a 20:00h

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

NUEVA COLECCIÓN
DE RADIADORES

Radiador toallero
blanco desde:

45,45
2P GRESS ARGENTONA 1742.indd 2

€/ud.
18/10/16 11:22

OFERTA EN EQUIPOS DE DUCHA
DE EMPOTRAR

MOD. OSLO

Mod. DUBLIN

Mod. CIES

Por sólo

Por sólo

Por sólo

156, 20

€/ud

Grifería monomando de latón
cromado. Rociador inox de
25cm extraplano, antical

177,69

€/ud

Mod.
TENDER

ANTES:
523.70 €/ud

ANTES:
459.20€/ud

AHORA:

AHORA:

247,11

€/ud

Grifería inteligente

COLUMNAS DE DUCHA
Mod.
KALA

Grifería termostática de latón
cromado. Rociado inox de 25cm
extraplano, antical

Mod.
PREMIER

Mod.
PROJECT

ANTES:
557.30 €/ud

ANTES:
238.70€/ud

AHORA:

AHORA:

314,05 231,40 140,50 322,30
€/ud

Termostática de ducha con
columna fija cromada
Cartucho metálico antical
y autocalibrable
Botón de seguridad 38º

€/ud

Termostática de ducha con
columna telescópica cromada
Cartucho metálico antical y
autocalibrable
Botón de seguridad 38º

€/ud

Monomando de ducha con
columna fija cromada
Rociador orientable de 20cm
Mango ducha con limitador
de caudal

DIFERENCIAS CLARAS DE UN NÚMERO 1:

€/ud

Termostática de ducha con
columna telescópica cromada
Tecnología GRB Live, temperatura
constante
Botón de seguridad 38º
Cartucho metálico antical y
autocalibrable

Cartucho certificado por Aenor | No necesita calibración | Cartucho 100% latón sin filtros
Súper silencioso | Funciona a muy baja presión | Para todo tipo de calderas

2P GRESS ARGENTONA 1742.indd 3

PRECIOS IVA NO INCLUIDO

Grifería monomando de latón
cromado. Rociador inox de
25cm, extraplano, antical

GARANTÍA
5 AÑOS
18/10/16 11:23
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HOQUEI PATINS

El Mis Ibérica Mataró s’emporta
un punt de la pista del Barça B
1
1

BARÇA LASSA B

Jornada 1
Tordera - ARENYS DE MUNT .................... 3-2
Barça Lassa B - MIS IBÉRICA MATARÓ ....1-1
Sant Feliu - Palafrugell ............................ 4-7
Calafell - Shum Maçanet ......................... 6-2
Lleida Alpicat - Raspeig ...........................7-3
Asturhockey - GEiEG ................................8-2
Sant Cugat - Vilanova ...............................9-1

MIS IBÉRICA MATARÓ

MIS IBÉRICA CH MATARÓ: Albert
Povedano (porter), Marc Povedano,
Èric Florenza, Jordi Bartrès, Marc Figa,
Èric Serra, Ferran Guimerà, Àlex Cantero, Oriol Lladó i Sergi Grané (ps).
Va ser un partit dur, disputat
en l’impracticable parquet del
pavelló de Mundet
En el partit de la segona jornada de
la Primera Nacional Espanyola, entre el Mis Ibèrica Mataró i el Futbol
Club Barcelona “B”, l’equip mataroní no va poder endur-se la victòria
tot i avançar-se al minut dos de partit, amb un gol de Marc Povedano.
El partit es va disputar al pavelló de
Mundet de Barcelona que, per les
característiques del seu parquet:
molt fosc i amb una superfície irregular, dificulta enormement el
joc per a aquells que no hi estan
acostumats. Sense anar més lluny,
hi ha moments en què pràcticament
és impossible de veure la pilota.
A més, els àrbitres es van

Classificació

Bon resultat contra ul Barça. | ARXIU

encarregar de complicar encara
més el partit amb un criteri excessivament estricte a l’hora d’assenyalar les faltes (els equips van
acabar 19 a 15 en faltes) i amb un
festival de targetes blaves.
Tot i això, després del gol de l’empat dels blaugranes, al minut 9 de
partit, ja no es van veure més gols.
Ni en les múltiples ocasions que
ambdós equips es van acostar a
les porteries rivals ni en les 5 faltes
directes que es van sancionar (3 favorables al Barça i dues al Mataró).
Els dos porters van segellar unes
exhibicions molt destacables per
tancar l'1 a 1 definitiu.

El Medicare System no pot amb el Palau

5
2

PRIMERA ESTATAL
MASCULINA

Sant Cugat i Palafrugell, 6 punts; Asturhockey, Calafell i Barça B, 4 ; Lleida Alpicat, ARENYS DE MUNT, Shum i Tordera,
3; MIS IBÉRICA CH MATARÓ, 2; Vilanova, 1;
Sant Feliu, GEiEG i Raspeig, 0.

3a Jornada (22-23 octubre)
Els mataronins rebran al Jaume Parera
l'Asturhockey, que ocupa la 3a posició.

OK Lliga Fem.
Jornada 1
Bigues i Riells - Las Rozas .................30oct
Sant Cugat - Manlleu................................2-4
Gijón - Cerdanyola .................................... 4-2
Palau Plegamans - MEDICARE SYSTEM 5-2
Liceo - Alcorcón .........................................1-0
CP Rivas - Sfèric Terrassa ....................... 1-2
Vilanova - Voltregà ...................................0-5

Classificació
Voltregà, Palau Plegamans, Gijón,
Manlleu, Sferic Terrassa i Liceo, 3 punts;
Bigues i Riells i Las Rozas (-1 Partit), 0;
Rivas, Alcorcón, Cerdanyola, Sant Cugat,
MEDICARE SYSTEM i Vilanova, 0.

PALAU PLEGAMANS
MEDICARE SYSTEM

MEDICARE SYSTEM MATARÓ: Ariadna Escalas (portera), Carla Fontdeglòria, Ona Castellví (1), Xantal Piqué
(1), Aina Florenza –cinc inicial-, Júlia
Canal, Joana Xicota, Laura Manzanares, Marta Soler i Èrika Arellano (ps).
En un primer partit amb massa errades, les noies d’Albert
Larrea van perdre per 5-2
Les noies del Medicare System
Mataró van debutar, una temporada més, i en van tres, a l'OK Lliga
Femenina. En el partit, disputat a
Palau-Solità i Plegamans, el dissabte a les 8 del vespre, els primers
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Amarga estrena del Medicare. | JR CASTELLVÍ

minuts van ensenyar unes noies
de groc i negre dominadores del
joc i del tempo del partit, amb
les locals, de vermell i blanc, carregant-se de faltes per intentar
aturar el joc mataroní.
Però van ser els errors, les jugades puntuals i l’eficàcia de les
palauenques el que, ja a la primera
meitat van decidir el partit, 4 a 0.
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Lleugera reacció cirerenca
El Cirera va jugar en inferioritat tota la segona part
La UD Cirera va treure un punt
del camp del Martinenc B, però li
és insuficient per sortir de la zona
de descens.
Va ser un partit molt lluitat entre dos equips que van buscar la
victòria. Des de bon començament
es va veure un Cirera amb les idees
clares i gaudint de bones ocasions.
També Compte en va evitar una de
clara, poc abans que Aleix marqués
el primer gol. Però abans d'arribar
a l'intermedi Joel va ser expulsat
per dues grogues i els cirerencs van
jugar amb deu tota la segona part.
A la represa el Cirera va defensar bé, però va rebre l'empat, amb
una rematada des de dins de l'àrea
petita. Fins al final atacs als dos
costats però el marcador ja no es
va moure.

SEGONA
CATALANA
La Guineueta no falla
7a jornada (15-16 octubre)
PREMIÀ DE MAR - Europa B ..................0-1
SANT POL - Lloreda ...............................4-1
LLAVANERES - Besós BV ......................0-3
Esp. Jov. Can Pi - Carmelo .................. 2-2
Canyelles - Guineueta ..........................3-5
Sant Adrià - Badia .................................4-0
Sarrià - Fund. Grama ............................. 1-2
Martinenc B - CIRERA .............................1-1

Empat meritori jugant amb deu. | CEDIDA

1
1

MARTINENC
UD CIRERA

UD CIRERA: Compte, Roger, Izar, Said,
Aleix (Othman 70'), Joel (expulsat
als 43'), Carlos Gómez (David 70'), Ot
(Carlitos 70'), Peque, Cristian Romero,
Omar (Nafa 45').
GOLS: 41' ALEIX (0-1); 57' Ferran (1-1).

Últim cap de setmana de
la Lliga Catalana de Triatló

El partit del CE Mataró ajornat
El CE Mataró havia de jugar al camp
del Llefià, però el partit es va suspendre perquè un mur del costat de camp
havia caigut amb els temporals.

Classificació

Guineueta 19, Sant Adrià 15; Fund. Grama i
Sarrià 14; LLAVANERES 13; PREMIÀ MAR, CE
MATARÓ 11, Canyelles i SANT POL 10., Esp.
Jov. Can Pi i Besós BV 8; Llefià i Martinenc
B 7; Badia i Europa B 6; CIRERA i Lloreda
5; Carmelo 3.

8a jornada (23 octubre)
CE MATARÓ - Canyelles (DG 18.30 h)
CIRERA - Llefià (DG 11 h)
Els dos equips juguen a casa i
presenten els seus equips
El diumenge al matí la UD Cirera juga
a casa contra el Llefià a les 11 hores i
després es farà la presentació de tots
els equips del club.
I a la tarda el CE Mataró juga a les
18.30 hores davant el Canyelles i
abans també es fa la presentació de
tots els equips de l'entitat.

Lliga Nac. Juvenil
L'equip femení del CNM, terceres a la Lliga Catalana de Triatló. | CEDIDA

El CNM va tancar la temporada amb bons resultats
El diumenge 16 d'octubre es va celebrar la triatló de Vilanova, prova
que tancava la temporada 2016 de
triatló a Catalunya i donava els
darrers punts per a la lliga catalana de triatló.
De la participació del CNM cal
destacar el paper de Guille Cortijo
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quedant el 7è i 1r junior, i Clàudia
Luna, 3a absoluta i també tercera
de la categoria sub 23.
Per equips, les noies van ser segones, assolint la 3a plaça final a la
Lliga Catalana i els nois ns, tant a
Vilanova com a la classificació final.
El dissabte també es va disputar
l'aquatló Ciutat de Badalona, amb el
10è lloc, novament, de Guille Cortijo.

Derrota inesperada

El juvenil del CE Mataró va perdre per
0-1 davant el Mollet i cau a la setena
plaça amb 12 punts. Aquest cap de
setmana juga al camp del Júpiter
(dissabte 18 hores), que és 13è amb
7 punts.
ALTRES RESULTATS.- Juvenil B (Prefer.):
Ca l'Aguidó - CE Mataró B 3-2; Infantil
(Div. Honor): CEM - Nàstic Tarragona
1-0. L'equip és 8è amb 8 punts.
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El Pla d'en Boet en mala ratxa

TERCERA
CATALANA
Singuerlín s'escapa
7a jornada (15-16 octubre)
PLA D'EN BOET - Young Talent Bad. . 1-2
Vilassar Mar B - Vilassar Dalt ..............1-1
Cabrera - MOLINOS................................0-3
Arenys Mar - Premià Dalt......................1-1
Singuerlín - Turó Peira ........................5-0
MATARONESA - Cabrils .......................... 2-1
Santvicentí - LA LLÀNTIA .................... 2-2
Districte 030 - La Salut ...................... 4-2
Pineda - Argentona ..............................0-6

La sort segueix girant l'esquena al Pla d'en Boet. | DANIEL FERRER

1
2

PLA D'EN BOET
YOUNG TALENTS

PLA D'EN BOET: Jairo, Javi
Rodríguez, Marc Palau, Ordóñez,
Collado (Cortés 46'), Marc Fernàndez,
Valencia, Palanco, Valle, Moussa
(Daodui 75') i Eric.
L'equip groc continua en mala ratxa i ja encandena sis derrotes. En
aquest partit va continuar la mala
sort, ja que els locals van tenir opcions, però van veure com, poc abans
del descans, i a poc de la represa,
els badalonins es posaven 0-2. Valle
va reduir diferències quan encara
quedava temps, però els nervis van
poder amb els locals.

2
2

SANTVICENTÍ
AD LA LLÀNTIA

AD LA LLÀNTIA: Sergio Cano, Blasco
(Ibu 46'), Artero, Sergio Cobo (Carmona
57'), Israel, Aitor Moreno, Gutiérrez (Àngel Vega 57'), Jerreh (Delfin 63'), Diallo,
Sergio López, Jordi Cano (Guedes 70').
L'equip llantienc només va poder
empatar al camp d'un equip de
la zona baixa. L'equip verd es va
avançar molt aviat amb gol de
Sergio Cobo, però va veure com li
remuntaven, i va igualar, amb un
penal transformat per Israel, quan
el partit ja s'acabava.
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MATARONESA
CABRILS

UD MATARONESA: Rafa, Carlos
(Mosquera 80’), Joel, Jurado (Aitor
46’), Comas, Tommy (Diego 67’), Toni
(Lluis 63’), Edgar, Manolo, Aldo (Koke
67’), Miguel i Pedro.
La Mataronesa va aconseguir un
altre triomf després de remuntar
el gol inicial del Cabrils als 17'. La
Mataronesa va reduir amb un lliure
directe d'Édgar poc abans del descans, i a la represa Toni va aprofitar
un rebuig de la defensa per fer el
segon. Al final els arlequinats es
van quedar amb deu i van acabar
demanant l'hora.

0
3

CABRERA
UD MOLINOS

UD MOLINOS: Sandro, Grau (Gorka
73'), Abel Moreno, Llavero, Adan Nevado (Óscar 51'), Badre Dahbi, Adrian,
Manrique (Xavi 73'), Augusto Campos,
Morillas (Rubén Moreno 61'), Hèctor.
L'equip blanc-i-blau va aconseguir
un brillant triomf a Cabrera. El triomf es va forjar amb un bon treball
defensiu i de control a la primera
part i amb un "hat-trick" de Badre
Dahbi a la segona, dos d'ells a l'inici
i el tercer quan el partit ja estava
finalitzant.

Classificació

Singuerlín 19 punts; LA LLÀNTIA,
Arenys de Mar, Vilassar Mar B i Young
Talent Badalona Sud 14; Districte 030,
Argentona 13, MOLINOS 12; MATARONESA i Premià Dalt 11; Vilassar Dalt 10; La
Salut Pere Gol i Santvicentí 7; Turó Peira 6; Cabrera 5; PLA D'EN BOET i Cabrils
3; Pineda 0.
En el partit ajornat jugat dimarts, La
Llàntia i Argentona van empatar a 2.
7a jornada (15-16 octubre)
MOLINOS - Districte 030 (DG 12 h)
Turó Peira -PLA D'EN BOET (DG 12.30 h)
LA LLÀNTIA- MATARONESA (DG 12.15 h)

Un derbi molt atractiu

Aquest cap de setmana el punt de
més interès serà el Municipal de La
Llàntia on es juga un derbi que la temporada passada era de 2a Catalana i
que en aquella ocasió va acabar amb
el resultat de 3-0 favorable a l'equip
verd.

Quarta Catalana
Rocafonda és co-líder
Grup 5è (3a jornada)
Arenys Munt - Iluro ............................... 3-2
Rocafonda - Sant Pol B .........................1-0
Canet - Mataró Athletic ....................... 1-2
Juventus - Juvesport ........................... 2-1
És líder el Tiana, però empatat a 9
punts amb el Rocafonda.
Grup 6è (3a jornada)
Cabrils B - MOLINOS B ......................... 2-3

19/10/16 22:07
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El Futsal Aliança Mataró pateix la
primera derrota de la temporada

Primera derrota a casa. | D.F

L'equip mataroní, sorprès pel
Lliçà, perd el liderat i baixa
dues posicions
El Futsal Aliança Mataró va patir diumenge la primera derrota
en partit oficial de la temporada
després de perdre a casa 3-4 davant el Lliçà d’Amunt. Els de Jacob
Bustamante no van mostrar la seva
millor versió, tot i que van competir
fins al final davant d’un Lliçà molt
intens i combatiu.

L’Aliança Mataró ha perdut dues
posicions, i ara mateix es tercer, primer és el Canet i segon el Terrassa.
Aquesta setmana els capgrossos
visiten la pista del Canet FS, en un
derbi que es preveu espectacular.
Els verds son líders i fa més de dos
anys que no perden a casa. El partit
es disputarà dissabte, a les 18.00h,
al Pavelló Municipal de Canet.
El Futsal Inlingua Mataró no
pot amb el Barça
Els juvenils del club no van poder
refer-se de la derrota entre setmana contra Les Corts de dimecres,
i van tornar a caure per segona
vegada consecutiva, després de
perdre 1 a 7 a casa davant el vigent
campió de lliga, el FC Barcelona.
El partit també va suposar la tornada del porter Àlex Lluch a Mataró
per enfrontar-se al seu ex-equip.

Irene Mestre campiona
d'Espanya de fotosub

Àlex Lluch tornava a Mataró. | CEDIDA

Derrotes dels dos
equips del CFS Ciutat
de Mataró
El masculí va caure a casa davant
del Rubí per 4 gols a 6, després d'un
inici nefast on van encaixar dos gols
molt ràpidament. Posteriorment,
tot i arribar a empatar en dues ocasions, una nova ràfega a la segona
part ja va ser definitiva.
El femení, per la seva banda, va
notar molt la baixa de Marta Durán,
encaixant un contundent 6 a 0 a
la pista de l'Hospitalet Bellsport
en un partit sense gens de sort.

L'Iluro HC ja ha estrenat temporada
Ja estan en marxa les lligues
d'hockey herba del conjunt
mataroní

Irene Mestre celebrant el títol amb la seva medalla d'or. | CEDIDA

La fotògrafa en apnea de
l'SPAS Mataró revalida el títol
aconseguit l'any passat
La fotosub Irene Mestre, fotògrafa
en apnea de l'SPAS, ha guanyat per
segon any consecutiu el campionat
d'Espanya individual de fotosub en
apnea, una modalitat que, com el
seu nom indica, no es disposa de
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bombona d'oxigen, disputat el passat cap de setmana 15 i 16 d'octubre
a la Gomera, a les Illes Canàries.
Amb aquest títol la Irene consolida una trajectòria ascendent en
aquesta disciplina. El club mataroní
presentava tres fotosubs en aquest
nacional, dada força destacable i
que reforça la presència de l'SPAS
en campionats d'àmbit estatal.

Ja s'han disputat dues jornades del
Campionat de 1a Divisió Catalana
d'hockey herba. L'equip masculí
de l'Iluro HC va guanyar al camp
del Castelldefels per 2-3, però a
la 2a va perdre de forma contundent a casa contra el Pedrlabes
1991 per 0-5.
L'equip femení, que juga a 2a
Divisió Femenina i la temporada
passada va jugar la fase d'ascens
a primera divisió estatal, a la 1a
jornada va perdre a casa per 0-1
davant el Línia 22, però a la 2a
va guanyar per 0-2 al camp del
Catalònia.
Aquest cap de setmana l'equip
masculí juga al camp de l'EHC, mentre que el femení juga el diumenge
a les 11 hores contra el Castelldefels.

19/10/16 22:07
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Més notícies esportives del cap de setmana
Atletisme | Sergi Adalid i
Marc Fernàndez participen
en el Campionat d'Espanya
Cadet de clubs
El passat dissabte 8 d'octubre Sergi Adalid
i Marc Fernández, atletes del GA Lluïsos
Mataró, van participar amb l'equip de
l'Agrupació Atlètica Catalunya a la final
del campionat d'Espanya cadet per clubs
que es va disputar a Torrent (València),
cosa que es pot fer gràcies al conveni de
col·laboració vigent entre ambdós clubs
des de fa més d'una dècada.
Tots dos partien amb la millor marca dels
participants. Sergi Adalid va quedar primer

amb 40.19 en els 300 m tanques i també
va participar en els 4x300 quedant en 4t
lloc amb l'AA Catalunya. Marc Fernàndez
va quedar segon en els 1500 m obstacles
amb 4:47.62. L'aportació dels dos atletes va
permetre l'equip barceloní quedar en 5è
lloc del campionat estatal.

Patinatge | Dos quarts llocs al
Campionat d'Espanya Infantil
El passat cap de setmana es va disputar
a Vélez-Màlaga el Campionat d'Espanya
Infantil de Patinatge Artístic i allà dos
patinadors del Patinatge Artístic Mataró,
Desireé Gonzàlez i Jordi Anfruns, van estar
ben a punt a pujar al podi però es van haver de conformar amb un excel·lent quart
lloc, entre la quarantena de participants.
Per altra part a Cerdanyola es va disputar
la final de l'Interclubs en iniciació i van
pujar al podi Bianca Gil, 2a en categoria C, i
Laura Costa, 3a en Certificat.

Taekwondo| Vint ors al
Campionat de Catalunya de
promoció de poomsae
El passat dia 16 es va disputar al Pavelló
de la Mar Bella a Barcelona el Campionat
de Catalunya de promoció de poomsae i
la representació mataronina va obtenir 49
medalles, 20 d'elles d'or.
Per part del CD Tonbal: Sandra López, Aroa
Rodríguez i Carolina Muñoz (en adults),
Adrià Casado, Emma Torrente, Jan Sánchez,
Eric Castro, Abril Martin, Alejandro Corpas,
Pau Gallego i Sergi Serpukhovitinov (en
infantils) i Héctor Poza, Josep Muñoz i
Víctor Olivares, Eric Castro, Ramón Corbacho i Adrián Casado, Wail Eddehbi, Sergi
Serpukhovitinov i Pau Gallego (en trios
sincronitzats).
Per part del Hwawrang Mataró: Iris Vilardaga,
Arnau Federico, Laia Maynou (infantils); Maria Correro (cadet), Michelle, Elsa i Alba (trio
aleví), Paula Luque, Iris i Carla (trio benjamí)

envieu informació a redaccio@eltotesport.com
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RANGE ROVER EVOQUE.

NASCUT SALVATGE
CRIAT A LA CIUTAT.

RANGE ROVER EVOQUE.
DES DE 31.390€*
El Range Rover Evoque s'adapta perfectament a
la ciutat. Posseeix un disseny innovador i el
motor diésel Ingenium totalment d'alumini, el
millor motor que hem fabricat amb menor
consum i emissions més eﬁcients. Les llegendàries prestacions de Land Rover milloren encara
més amb el nou All-Terrain Progress Control.

AMB AQUEST EQUIPAMENT EXTRA
- InControl Touch Navegador amb SD
- Sensor de pluja amb encesa automàtica
de llums
- Llantes d'aliatge 18" - Style 506
- Mirall interior electrocròmic
- Retrovisors exteriors de plegat elèctric, tèrmics
i amb il·luminació de voreres
- Control de distància d´aparcament davanter
i darrer amb càmera posterior
- Cristalls Privacy

LAND MOTORS Concessionari oficial Land Rover

Crta. N-II km 643. Pol. Ind. Sta. Margarida CABRERA DE MAR. Tel. 93 741 80 25
www.landmotors.es

Gamma Range Rover Evoque: consum combinat 4,2-8,6 l/100 km, emissions de CO2 109-201 g/km.

*P.V.P. del Range Rover Evoque eD4 150 CV 4x2 Pure Tech manual des de 31.390 € (IVA o IGIC, transport, descompte promocional i impost
de matriculació inclosos). Impost de matriculació (IEDMT) calculat al tipus general. No obstant això, el tipus aplicable a l’IEDMT pot variar en
funció de la comunitat autònoma de residència. Preu promocional exclusiu per a unitats finançades amb FCA Capital España EFC, SAU
segons condicions contractuals, amb un import mínim a finançar de 19.000 €, a un termini mínim de 24 mesos i una permanència mínima de
24 mesos. Oferta vàlida per a vehicles matriculats fins al 31/10/2016 a penínsulai territori insular. El vehicle pot no correspondre's amb el que
està d’oferta.
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Agenda
Guia cultural

NATOS & WAOR,
ELS NOUS MITES DEL RAP ESTATAL
Divendres

21

d'octubre

22h // Sala Clap (c. Serra i
Moret, 6. Mataró) //
Entrada anticipada: 10€.
Taquilla: 13€.

S

i diem que es tracta d'un duo
de rapers amb molt èxit ens
quedarem curts. Si els titllem de
fenomen social, potser no tant.
Amb el seu tercer disc al mercat,
aquests madrilenys estan revolucionant el rap estatal, arribant
a ser quasi uns mites pel públic
més jove. Irreverents i transgressors, estoicament sincers i
amb lletres i melodies que
enganxen, Natos i Waor
arriben al Clap per estendre al Maresme,
també, els dominis de
la seva música.

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda
MÚSICA //
Dani Blue (dj)
Dissabte 22 octubre / 12 h /
Jardins de l'Antic Escorxador
(Mataró)
Dani Paredes és conegut per molts
per haver estat el DJ del Locualo.
Artclic!, cicle de música electrònica, experimental i d'arts visuals.

Postals a Enric Granados
Dissabte 22 octubre / 18.30h
/ Foment Mataroní (c. Nou, 11.
Mataró) / Entrada: 17€. Reduïda:
15€.
Concert homenatge al compositor
a càrrec de l'Orquestra Terrassa
48, en l'any del centenari de la
seva mort.
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Danzarín el mago y su corazoncito de barro
Dissabte 22 octubre / 20h / L'Arc
Cafè Cultural (c. Pujol, 25. Mataró)
/ Taquilla inversa.
Pop-rock romàntic del trobador
mataroní del segle XXI.

IX Concert Amics de la Sardana
Diumenge 23 octubre / 18h /
Ateneu Vilassanès (c. Sant Josep,
42. Vilassar de Mar)
Concert homenatge a Antoni Català.
A càrrec de la Cobla Sabadell.

TEATRE I DANSA //
Mercat del Film Vol.5
Can Gassol (Plaça de la Pepa
Maca, Mataró)
Divendres 21: 21h, "Wonders"
de Carles Congost. Dissabte 22:
18h, Projecció de les 20 propostes de curtmetratges i videoclips presentats. 22h, "Tito, the
Phantom Monk", de Dani Montlleó.
Diumenge 23: D'11 a 13h, taller familiar de creació cinematogràfica
"Improvisacions mòbils".

'Terra Baixa'
Nueva Vulcano + Belushi
Divendres 28 octubre / 22:30h /
Sala Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró)
/ Anticipada: 5€. Taquilla: 7€.
15è aniversari Associació de Sales
de Concerts de Catalunya - ASACC.

Dies 22 i 23 octubre / Dissabte 21h
i diumenge 18h / Sala Cabanyes
(La Riera, 110. Mataró) / Preu platea: 13€. Amfiteatre: 11€.
Drama teatral d’Àngel Guimerà.
Producció de Sala Cabanyes.

19/10/16 12:58
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Guia cultural

núm. 1742 del 21 al 27 d'octubre de 2016

MÚSICA /

DANSA /

Ivó Oller Group

Danses d'arrels

Dissabte 22 octubre / 21h / La
Sala (Plaça Nova, Argentona) /
Anticipada: 7,50€. Taquilla: 10€.
Presentació del nou disc, confeccionat amb temes propis, composicions originals i alguna versió, que el
vesteix d’un look molt més elèctric.

Diumenge 23 octubre / 17.30h /
Teatre Monumental (Mataró) /
Preu: 3€.
Espectacle de danses amb l'Esbart de Joaquim Ruyra de Blanes
i Mestres del Gai Saber de Mataró.

'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, sota la direcció de
Pere Vàzquez.

'Neus Català, un cel de plom'
Diumenge 23 octubre / 19h /
Teatre Principal (c. Església, 4547. Arenys de Mar) / Anticipada:
10€. Taquilla: 12€.
Espectacle a càrrec de la Cia. Sala
Muntaner, amb Mercè Arànega.

Haunted House - The Origin
Diumenge 23 octubre / 20h /
Foment Mataroní (c. Nou, 11.
Mataró) / Preu: 10€. Venda d'entrades: 93.757.76.28.
Festival de Halloween de l'Escola
de Dansa Asrai.
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INFANTIL //
Biblioteca Popular Fundació Iluro
(c. d'en Palau, 18. Mataró).
Divendres 21 octubre / 17.30h: El
conte de la rotllana: "Com amagar
un lleó a l'àvia" de Helen Stephens.
Dijous 27 octubre / 17:30h: Els
dijous a la biblio: "En Santi va a la
biblio" de la Fundació El Maresme.

Biblioteca Antoni Comas (C.
del Prat de la Riba, 110. Mataró).
Dissabte 22 octubre: Cinema infantil: "Laban, el petit fantasma.
Quina por!".
Dimecres 26 octubre / 18h: Hora
del Conte especial: "Blau marí", a
càrrec de la companyia Pinotxo
en Bicicleta.

L'hora del conte especial
'La Mia es fa gran'
Dissabte 22 octubre / 17.30h /
Buc de llibres (Muralla del Tigre,
31. Mataró).
Taller-presentació del llibre de
Mònica Peitx i Cristina Losantos.

Contacontes-taller
Dissabte 22 octubre / 18h / Dòria
Llibres (c. Argentona, 24. Mataró).
Amb el llibre "Respira" a càrrec de
l'autora Inês Castel-Branco.

Dimarts 25 octubre / Biblioteca
Pompeu Fabra (Mataró).
"Per riure i per plorar" a càrrec
d’Alba José.

L'Hora del Conte Especial del
Ferrocarril
Dimecres 26 octubre / 17.30h /
Ateneu Fundació Iluro (La Riera,
92. Mataró)
'Els Gegants del Pi van de festa a
Mataró' a càrrec de Cecília Vallès.
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FIRES /

SOLIDARITAT /
Mataró to Nepal

Fira ferroviària

Dimecres 26 octubre / 19.30h / Bar
Capgrossos (Mataró)
Presentació de l'Associació
"Mataró to Nepal" i del primer
calendari solidari. A l'inici de l'acte es projectarà el documental
"Mataró-Lantan 2016".

Dies 22 i 23 octubre / Horari:
d'11 a 14h i 16 a 20h / Plaça de
Santa Anna (Mataró)
168 anys del Ferrocarril a Mataró.
Mostra i tallers de maquetisme
ferroviari i recorregut en tren a
escala, activitats infantils.

Buc de contes

Exoplanetes

Dijous 27 octubre / 17:30h / Buc
de llibres (Muralla del Tigre, 31.
Mataró).
"Emili" de Tomi Ungerer.

Dissabte 22 octubre / De 20 a 23h
/ Observatori Cosmos (c. Bonaire,
25, àtic. Mataró)
Xerrada i observació astronòmica.

Llegim Roald Dahl

'L'entorn de Beethoven'

Dijous 27 octubre / 18.30h /
Lletres de Paper (Rda. Francesc
Macià, 76. Mataró)
Lectura de fragments de contes
de Roald Dahl i tastet de xocolata.

Dilluns 24 octubre / 18h / Col·legi
Aparelladors i Arquitectes (Pl. Can
Xammar, 2. Mataró) / Preu: 5€.
Cicle de xerrades "Beethoven i el
seu entorn" amb Joan Vives, locutor-redactor de Catalunya Música.

XERRADES I LLIBRES /
'Déu sense Déu'
'Les Esmandies, un tresor per
al barri'
Divendres 21 octubre / 19h / Les
Esmandies Casal de Barri (Rda.
O'Donnell, 94. Mataró)
Taula rodona amb Enric Subiñà i
Ruth García.

'Nacions Unides: Els objectius
de desenvolupament sostenible 2030'
Divendres 21 octubre / 19.30h /
Foment Mataroní (c. Nou, 11. Mataró)
Xerrada a càrrec de Manel Vila i
Montlló. Amb la participació de la
Coral Primavera per la Pau.

"La història de Mataró al dia"
- 10è Col·loqui Història a Debat
Dissabte 22 octubre / Casal Nova
Aliança (c. Bonaire, 25. Mataró)
18.30h: 'Els arqueo-furtius catalans', conferència de Joan Carles
Alay. 19:45h: Presentació del llibre
'La gent d’Òrrius a través de la història' de Josep M. Roqué.
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Dilluns 24 octubre / 20h / Sala
d'actes Fundació Iluro (c. Santa
Teresa, 61. Mataró)
Conferència de Josep Cobo.

'Le Nozze di Figaro'
Dimarts 25 octubre / 19.30h / Sala
d’Actes Fundació Iluro (c. Santa
Teresa, 61. Mataró)
Conferència sobre l'òpera de
Mozart a càrrec de Pol Avinyó.

'Aprendre a viure després de
la pèrdua d’un fill'
Dimarts 25 octubre / 19h / Fundació
Hospital (c. Sant Pelegrí, 3. Mataró).
Xerrada a càrrec d'Amparo
Menéndez, psicòloga.

'Com afrontar una inspecció
de treball i últims criteris en
matèria de jubilació'
Dimarts 25 octubre / 16.30h /
Sala d’Actes Fundació Iluro (c.
Santa Teresa, 61. Mataró)
Conferència d’Antonio Benavides.

'El retorn a casa dels emigrants
catalans d'Amèrica 1830-1936'
Dimecres 26 octubre / 19.30h /
Sala d’Actes de Can Palauet (c.
d'en Palau, 32. Mataró)
Conferència a càrrec de Jordi
Maluquer de Motes.

Antoni Martí Coll
Dijous 27 octubre / 19.30h / Sala
d’Actes Fundació Iluro (c. Santa
Teresa, 61. Mataró)
Acte de reconeixement. Amb els
ponents Nicolau Guanyabens i
Josep Puig Pla.

SOLIDARITAT //
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 benefici de la Fundació
Vicente Ferrer, per eradicar la
pobresa extrema a l'Índia. Sopar
cuina tradicional Índia, espectacle
musical i balls de Bollywood (escola
de dansa ASRAI Mataró), Tómbola
amb sorpreses.

Macroconcert per a l'Aleix
Dissabte 22 octubre / A partir de
les 16h / Parc Central (Mataró) /
Entrada benèfica: 5€.
Actuació infantil i inflables i 10 hores de música amb una gran varietat d’artistes, grups i DJ’s: Dani
Ramirez, Pacto Entre Caballeros,
LEDS, Andana, Svart Vin, Xana
Blue, Paco Pil i David Obek.
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9a Caminada contra el Càncer
de mama
Diumenge 23 octubre / 9h / Des
del Nou Parc Central (Mataró) /
Preu: 8€. Menors 12 anys: 4€.
Caminada solidària de 15 o 28km.
Organitza: Maresme Oncològic.

FESTES I FIRES //

núm. 1742 del 21 al 27 d'octubre de 2016

Capvespre Màgic
Dissabte 22 octubre / De 17 a
22h / Mataró
Gaudeix, compra i tasta al comerç de Mataró. Organitza: Unió
de Botiguers de Mataró.

TALLERS I CURSOS //
Fotografia de bolets

Festes de l'Aplec de Sant Simó
Dissabte 22: 10h, concurs fotogràfic. 10:30h, Tómbola. 11h, Exhibició
Club de Força Mataró. 12h, Ball
de Gitanes i Mostra de Música
Tradicional. 17h, Nans de Sant Simó
a la Residència del Mirador. 19h,
Teatre: "Els morts es facturen i
les dones es despullen". Diumenge
23: 9h, Repic de Campana. 11h,
Eucaristia. 12h, Concert coral "Agua
Viva". 11:30h pl. Muralla, Rebuda
de la Família Robafaves i el Seguici
Popular de Barcelona. Tot seguit,
cercavila cap a l'Ermita. 18.30h,
Combat de Glosa o cançó improvisada. Dijous 27: 10h, Recull de
cançons populars. 20.30h, Concert
Coral la Perla de l’Havana.
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Dissabte 22 octubre / De 9 a 13h
/ Can Boet (c. Francesc Layret, 75.
Mataró) / Gratuït amb inscripció
prèvia (Direcció Cultura)
Sessió teòrica i pràctica a la vall
de Canyamars-Dosrius, per aconseguir les millors fotografies macro de bolets, amb Miquel Jover.

RUTES I VISITES //

Dissabte 22 octubre / De 9.30 a
13.30h / Plaça Pere Màrtir Viada Muralla dels Genovesos (Mataró):
Visita guiada "La muralla de
Mataró (segle XVI)".
Diumenge 23 octubre / De 9.30 a
13.30h / Pl. Santa Maria (Mataró):
Visita guiada "Talaies i torres de
defensa (circuit bus)".
Dimecres 26 octubre / De 9.30 a
13.30h / Col·legi d’Aparelladors,
Arquitectes Tècnics i Enginyers
(Pl. Can Xammar, 2. Mataró):
Conferència "Rehabilitació del patrimoni i dinamització de la ciutat".

Miquel Biada, el 1r ferrocarril
Diumenge 23 octubre / 11h /
Ajuntament de Mataró
Visita guiada als escenaris relacionats amb Miquel Biada.

48 hores Open Puig i Cadafalch
Del 19 al 29 d'octubre / Inscripció
a urbanisme@ajmataro.cat.
Divendres 21 octubre / 19h / Arxiu
Comarcal del Maresme (c. d'en
Palau, 32. Mataró): Inauguració
i visita guiada "Plànols restaurats
dels portals de la muralla".

Per enviar informació
Email: agenda@totmataro.cat
Oficina: C/ Xammar, 11
Formulari: totmataro.cat/agenda
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Exposicions
Agenda

www.totmataro.cat/exposicions

'Eclèctica'

INAUGURACIÓ //

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

'Portraits nòmades'
La Destil·leria Espai Cultural (Camí
Ral, 282. Mataró) / Inauguració:
dissabte 22 d'octubre a les 19.30h.
Exposició de l'artista Delphine
Labaden. Retrats imaginaris, inspirats en la realitat, plasmats en
gran format.

'Fons d'Art de l'Aixernador
Centre Cultural Argentoní'
Casa Gòtica (Plaça de l’Església,
4. Argentona) / Inauguració: divendres 21 d'octubre a les 19h.
Fins al 13 de novembre.
Joan Pannon Farré.

Sales exposicions Can Palauet
(c. d’en Palau, 32. Mataró).
Inauguració dijous 27 d'octubre
a les 19.30h:
• 'Lahza 2 | The Image Festival
Association Zakira': fotografies
fetes per refugiats sirians.
Fins al 17 de desembre:
• 'Ljós & Myrcur / Llum i foscor',
de Verònica Tartadeluna.
Fins al 27 de novembre:
• "Jerusalem ID": exposició de
Mapasonor + Domènec.

Ateneu Fundació Iluro (La Riera,
92. Mataró).
Del 24 d'octubre a l'1 de novembre:
• 'El Seguici Popular de Barcelona'.
Fins al 6 de novembre:
• Col·lectiva Sant Lluc 2016.

Les innovacions del ferrocarril
Barcelona-Mataró
Centre Cívic Cabot i Barba (Pl. de
Miquel Biada, 5. Mataró) / Fins a
l'11 de novembre.
Evolució de la primera línia de ferrocarril de la península ibèrica.

Neandertals a Catalunya
Can Serra. Museu de Mataró (El
Carreró, 17, Mataró) / Fins al 30
d'octubre.
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'Dosmilsetze'
Casal Nova Aliança (C. Bonaire,
25. Mataró) / Fins al 30 d'octubre.
Mostra d’obra recent de l'artista
mataroní Albert Geronès.

Descobrim un artista
Espai Gatassa (C. Josep Montserrat
Cuadrada, 1. Mataró) / Fins al 28
d'octubre.
Disseny i il·lustracions de Guillem
Gimeno, jove artista mataroní.

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.
Fotografies 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.
Fenomenologies 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).
FIns 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'.

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

'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.

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.

'Del buit a la llum'
Museu Monjo (Camí Ral, 30.
Vilassar de Mar) / Fins al 13 de
novembre.
Escultures de Martí Morros.

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

Per enviar informació
Email: agenda@totmataro.cat
Oficina: C/ Xammar, 11
Formulari: totmataro.cat/agenda
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Gent gran
ACTIVITATS //
'Alimentació Saludable'
Dilluns 24 octubre / 18h / Aules
Sènior (c. d’En Pujol, 15. Mataró)
Conferència a càrrec de Laura
Girona, dietista-nutricionista de
la Fundació Agrupació. 15è cicle
d’activitats formatives per a la
gent gran.

'L'ictus'
Dimecres 26 octubre / 17h
/ Casal Municipal de la Gent
Gran de Santes Escorxador (c.
Floridablanca, 118. Mataró)
Conferència a càrrec del doctor
Nicolau Guanyabens, neuròleg
de l’Hospital de Mataró. 15è cicle d’activitats formatives per a
la gent gran.

Grup de lectura
Dijous 27 octubre / 18h / Biblioteca
Popular Fundació Iluro (C. d’en
Palau, 18. Mataró)
Lectura comentada per a gent gran:
amb la novel·la 'Moments estel·lars
de la humanitat', de Stefan Zweig.
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CASALS //
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 commemoratiu 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.

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

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

Casal de gent gran de Cirera.
Rda. Frederic Mistral, 3-5. Mataró.
Tel.: 93.799.79.67.
• Ball: cada diumenge de 17 a 20h.
• Activitats: Català (divendres).
Ball en línia (dilluns). Gimnàstica
(dilluns i dimecres). Informàtica (de
dill a dij). Patchwork (divendres).
Petanca (grup femení dimecres
de 17 a 19h i grup masculí cada dia
de 10 a 12h). Manualitats (Dilluns
tarda). Ple i ratlla (dimarts tarda).
Pilates i Ioga (dilluns i dimecres).
Jocs de taula.
Per a enviar informació:
Email: agenda@totmataro.cat
Oficina: C. d'en Xammar, 11. Mataró
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Sèniors
Fer un reset

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

Preu 8€

9

Més de 12 anys
(Inclou samarreta i esmorzar)

Preu 4€

12 anys o menys
(Inclou samarreta i esmorzar)

23 d’octubre 2016
è
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Reset és una paraula anglesa utilitzada per reiniciar un dispositiu
digital. També podria indicar el
reinici a una situació inicial o un
nou començament, d'una determinada acció, activitat o pensament.
El tantsemenfotisme actual, de
passar de tot, és la conseqüència
lògica d'una societat complexa,
infotoxicada pels grans mitjans de
comunicació, utilitzats pels poders
fàctics, per alienar a una societat
perquè no pensi i perquè accepti
resignadament la creixent desigualtat social, de més pocs rics
més rics, i de més pobres, més pobres, creant la nova classe social
del precariat, condemnada a un
atur estructural crònic.
Davant d'aquesta situació tan
negativa, que ningú entén, sembla
recomanable apostar per fer un reset, començant a replantejar-se a
escala personal, quin és el nostre
sentit de la vida, per què hi som
en aquest món i què hi hauríem de
fer. Continuant fent-ho en la vida
comunitària, en el seu primer esgraó dels municipis, replantejant
els principis bàsics que els afecten, com el territori, la població,
les demandes o necessitats i els
recursos, així com les estructures
organitzatives bàsiques, la jeràrquica piramidal o l'horitzontal en
xarxa. A partir d'aquests principis
bàsics, la primera pregunta que
caldria fer-se podria ser: per què
serveixen els municipis? Resposta
que perfectament podria ser: per
poder-hi viure cada dia les 24 hores, tenint-hi un lloc de treball i un
habitatge. Podria ser el començament d'una nova societat centrada
en les persones i no en els diners.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior
joarxa@gmail.com

19/10/16 9:42
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Farmàcies
24h (obertes dia i nit)
M.R. COLLDEFORN
Rda. O’Donnell, 13
937 579 293
9 a 22h (Obertes tots els dies)
A. ALFONSO M. COS. (festius no)
Av. d’Amèrica, 33
937 903 104
R. Ma DE LA PEÑA Rambla, 16
937 902 024
PARC CENTRAL Rda. Alfons X, 18 937 961 491
M.CENTENO (tots els dies de 8,45 a 21,45)
C/ Almeria, 77 / 93 798 50 08
LA RIERA 10 La Riera, 10
937 901 058
Ma I. SIMON (festius 9 a 14h)
Av. J. Recoder, 62
937 984 300
JOSE ANTONIO SORIANO
Sebastián Elcano, 2-4
937 579 025
MR RUIZ-CARRILLO (dll-dv 9a21. Diss. matí)
Rda. Rocablanca, 1
937 985 969
ROMANCES (dill-dissabte 9 a 21)
Av.President Tarradellas, 34
935 361 662
R. SUBIRATS Blay Parera, 35
937 96 1721
Obertes de 9 a 13,30h i
de 16,30 a 20,30. diss. 9 a 13,30
M. BARBERÀ c/Gatassa, 10
937 982 915
E. BARREDA PALLARÈS
c/Alemanya, 6
937 573 421
EL TORRENT c/Torrent, 7
937 987 004
E. COLL Sant Josep, 30 937 904 340 (diss. tarda)
T. COLL (CREU BLANCA)
Plaça Xica, 1-3
937 960 908
M.R. CORONA C. SUBIRANA
Pg. R. Berenguer, 75
937 579 093
J. FARRÉ c/Esteve Albert, 43
936 386 562
M. FERRÉ Rda. Pres. Macià, 61-63 937 411 666
B. FITÉ
Riera, 57
937 901 030 (diss. alterns tot el dia)
C. YÁÑEZ Camí Ral, 110
937 904 369
S. LÓPEZ Rda. F. Mistral, 26-28
937 998 048
M.A. MAJORAL Irlanda 17, cant. Boixa 937 984 947
M. MASJUAN Rda. Dr. Ferran, 28 937 986 915
M.T. NOGUERAS c/Siete Partidas, 79 937 905 418
M. OLIVÉ Av. Gatassa, 71
937 984 955
J. PLANA Pl. de Cuba
937 985 550
P. ROCA c/Nou, 1
937 901 957 (diss. alt.)
A. RUIZ-CARRILLO Alarcón, 41
937 901 517
M.C. SAÑES Creu Roja, 3
937 989 706
L.M. SERRANO Rd. O’Donnell, 102 937 980 343
M.SPÀ Sant Valentí, 43
937 416 262
R. SPA Pl. Santa Maria, 3
937 901 043
J. SUBIRANA Rosselló, 43
937 577 054
M.A. VIA Poeta Punsola, 16
937 901 828
A.L. VILARDELL
Av. Puig i Cadafalch, 256
937 982 550
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CLÍNICA DENTAL MARMOL
ESPECIALISTAS EN IMPLANTOLOGÍA,
ORTODONCIA Y ESTÉTICA DENTAL

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

NOVEDAD
IMPLANTE

+

PRÓTESIS DENTAL
EN 30 DÍAS

119

€

BLANQUEAMIENTO

DENTAL

490
IMPLANTE

€

PROMOCIONES

DENTAL

Mejoramos su presupuesto
manteniendo nuestra CALIDAD
Síguenos en

facebook.com/marmolclinicadental
Más info en nuestra web:
www.marmolclinicadental.com
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
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Parlem de...

... d'un temps, d'un país.
Dibuixos en viu de la política catalana sobiranista del segle XXI

El Museu de l’Estampació de
Premià de Mar presenta, del 10
de setembre al 6 de novembre,
l’exposició D’un temps, d’un país.
Dibuixos en viu de la política catalana sobiranista del segle XXI de
l’artista Pol Peiró.
Aquesta mostra s’estructura com

un projecte de creació artística. Una
idea que nasqué en ple moment
d’ebullició política dins del nostre
país i de creativitat artística de Peiró.
Aquest artista es proposa viure
l’experiència de la política a través
del dibuix i documentar de manera
presencial tots aquells moments,
personatges i llocs que, sumats,
ens donen una visió interioritzada
d’aquesta etapa transcendental de
la nostra història.
Es tracta d’un seguiment personal de l’actualitat política de manera presencial, moment a moment,
compartint l’experiència del dibuix
amb la feina dels fotògrafs acreditats dels diaris digitals, estatals
i del país, en una mena d’imatge
de reporter no oficial.
Des de la signatura del decret
de convocatòria de les eleccions

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 dificultades 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.

del 27 de setembre fins a l’actualitat, ha estat realitzant un seguit
de dibuixos i apunts del natural
dels actes dels líders polítics sobiranistes del nostre país. Retrats,
figures, perfils, escenes viscudes al
Parlament de Catalunya, xerrades
i col·loquis, entre d’altres, configuren l’extensa col·lecció de dibuixos
d’aquesta exposició.
El dibuix esdevé, per a Peiró, en
document històric per un cantó i
en eina artística per un altre. Les
imatges, quasi fotogràfiques, destaquen per endinsar-se en la personalitat dels personatges i apropar-se amb mestria a l’anomenat
retrat psicològic.
ÀLVAR SÁEZ I PUIG
Historiador de l'art i gestor cultural

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 estructurales de tipo formativo, de ocio y tiempo libre.

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

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

www.drpereperez.es

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

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

Medicina estètica
farciment (relleno) d’arrugues i llavis
Mesoteràpia infiltracions per a la cel·lulitis
Peelings salicílic i despigmentant
Rejoveniment facial
Cicatrius queloides

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

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

Hores convingudes

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
drpereperez@hotmail.com
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Ciutat
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L'Open Puig i Cadafalch es fixa
en el Mataró fortificat

La Muralla d'en Titus, la més desconeguda de les mataronines

Daniel Ferrer

Les torres de defensa i les muralles centren els actes i
activitats, centralitzats aquest cap de setmana
Amb el nom de 48 hores Open
Puig i Cadafalch, Mataró cada octubre celebra l'aniversari del naixement del seu més il·lustre arquitecte amb unes jornades sobre
algun dels elements que hi ha a la
ciutat. L’eix vertebrador d’aquest
any són els elements de defensa
històrics de la ciutat, concretament
la muralla del segle XVI i les torres

C15 Ciutat Open Puig i Cadafalch.indd 1

de defensa i talaies.
Les conferències i visites guiades pretenen fer entendre què és i
què era una muralla i què hi feia a
Mataró; conèixer els sistemes per
garantir la seguretat pública i privada; veure com l’evolució de la
ciutat ha condicionat els canvis de
la muralla fins gairebé el present i
com, actuant-hi, es pot revitalitzar

el centre històric d’una ciutat.
Les visites convidaran a trepitjar aquells espais recuperats de la
muralla i tots aquells altres trams
existents, desconeguts per molta
gent i encara pendents de recuperar. La proposta s’estén també
a les torres de defensa i talaies: un
sistema d’elements de vigilància,
en xarxa i comunicats entre sí, que
permetien garantir la seguretat de
tot el territori de Mataró, més enllà
del nucli antic.

El futur de la Muralla d'en Titus
En paral·lel a les 48 hores, aquest
cap de setmana, que centralitzen
les visites i conferències, l'Ajuntament ha reconvertit el Premi Puig
i Cadafalch d’arquitectura feta a
Mataró als darrers tres anys en un
premi a un concurs d’idees amb
el tema concret “Recuperem la
Muralla d’en Titus”. La regidora
Núria Calpe espera "propostes que
la ciutat es pugui fer seves per quan
toqui desenvolupar un vial força
en desús ara com és aquesta muralla". | Redacciów
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Salut

Una mica d'història
sobre el Dr. Bach
Molta gent coneix les essències però
no saben si Bach és una flor, una
marca, un sistema... Les flors de Bach
no es van trobar per casualitat, sinó
que va ser un metge bacteriòleg molt
reconegut qui va dedicar gran part
de la seva vida a l’estudi de les malalties i les emocions de les persones.
El Doctor E. Bach va néixer el
1886 a Mosley (Anglaterra). Es gradua el 1912 a la facultat de medicina
de Birmingham i s’especialitza en
Bacteriologia i Hepatologia. A partir
dels seus coneixements i el seu gran
interès per les persones i la natura,
s’adona que els malalts que gestionen millor les seves emocions, els
seus patrons mentals i tenen motivacions, evolucionen millor en el seu
procés de sanació respecte dels que
estan en estats de tristesa profunda.
Després de la I guerra mundial, en un
Hospital amb ferits de guerra, Bach
va crear unes vacunes específiques
que van resultar efectives per a molts
malalts. El 1917, és intervingut quirúrgicament d’un càncer de còlon, però
aconsegueix recuperar-se. El 1919,
treballant a l’hospital homeopàtic
de Londres, va crear unes vacunes
anomenades les 7 nosodes.
El 1922 munta el seu propi laboratori, creient que la naturalesa li
podia donar tot el que necessitava
per a l’elaboració dels seus remeis.
El 1928 Bach descobreix les seves
3 primeres essències florals. Entre
1930-1935 va realitzar conferències i
va escriure llibres que van despertar
conflictes amb el col·legi de metges.
Fidel a les seves idees, va decidir girar
l'esquena a la medicina al·lopàtica. El
1935, Bach completa el seu sistema
floral amb 38 essències.
El Dr. Bach mor als 56 anys veient
acomplerts els seus somnis i les seves
metes en la investigació. Més de 80
anys després, el temps i l’experiència ens demostren els resultats que
s’obtenen amb aquest mètode.
CARLES SANCHEZ - KORR
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Més somriures per a l'Aleix
Un macroconcert preparat per a aquest dissabte dia 22 d'octubre pretén seguir recaptant
fons per a la malaltia Tay Sachs
Cultura: Marta Gómez

Nova edició del "Somriure per a
l'Aleix". Serà aquest dissabte, dia
22, amb un macro concert de les
quatre de la tarda a les dues de la
matinada. L'Associació de Veïns
de la Llàntia, conjuntament amb
el suport de diferents empreses i
entitats de la ciutat i de l'Ajuntament de Mataró han decidit tornar
a organitzar un gran esdeveniment
a la ciutat per recaptar fons per a
la investigació de la malaltia Tay
Sachs. Una malaltia que pateix
l'Aleix Merino, el nen mataroní
de tant sols cinc anys.

Artistes implicats
Serà un concert benèfic on fins i
tot els artistes que hi participen
ho faran de forma totalment voluntària. Pel que fa la representació mataronina, hi haurà el grup
Leds que fa més de dos anys que
no toquen a la ciutat de Mataró
i que a l'espera de presentar el
seu tercer disc, tocaran en acústic
per provocar més somriures per
a l'Aleix. De fet, una de les seves
cançons, la "Ningú com tu", serà
l'hime oficial de tota la jornada
solidària.

Tot cultura Somriure Aleix.indd 1

De Mataró també hi haurà
Andana amb música Reggae-Ska
i Svart Vin amb el seu particular
i jove folk irlandès.
Un dels més esperats serà Paco
Pil, un dels discjòqueis mítics deltechno estatal i pare d'himnes generacionals com "Viva la Fiesta",
"Johny Techno Ska" i "Dimension
divertida". Arribat d'Eivissa també hi haurà l'internacional David
Obek, Xana Blue o Dj Greec que
tancaran la nit. Abans que aquests
no pugin a l'escenari també hi
haurà animació infantil, boleros,
flamenc, rumba, rock alternatiu,
pop, tributs i grups de versions i
discjòqueis. Música per a tothom,
somriures per a l'Aleix.

Entrada solidària
L'entrada al macroconcert es destinarà directament a la investigació de la malaltia. Una entrada
que serà simbòlica i que costarà
5 euros per a majors de 12 anys.
Els menors d'aquesta edat podran
entrar al recinte del Parc Central
de forma gratuïta. A més a més,
des de l'organització s'han posat a
disposició dues varietats d'entrades tenint en compte la gent que
vulgui participar però no pugui

ser-hi. Així doncs, els qui vulguin
col·laborar sense ser-hi presents
podran apuntar-se a la "fila 0". Per
a la resta, es poden adquirir les entrades anticipadament a diferents
punts de la ciutat o directament al
Parc Central abans i durant el macroconcert. El número de compte
per aportacions solidàries és: ES75
0182 4567 1502 0015 3609.

Artistes:
16.00h
16.40h
17.10h
17.40h
18.15h
18.55h
19.35h
20.15h
20.55h
21.35h
22.10h
22.45h
23.30h

Fefe Infantil
Loli Granados
Paco Corbalan
White Chamaleon
Leds
Dani Ramirez
Star Karaoke
Tributo Sabina
Con otro aire
Andana
Svart Vin
Banda Paranoia
Xana Blue

Discjòqueis
00.00h
00.30h
01.00h
01.30h

Luis Frutos
Paco Pil
David Obek
Dj Greec

17/10/16 19:28
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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

Cinesa Mataró Parc

Ocine Arenys

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

93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

El contable

El contable

[dv.-dg. + dj.] 12:00 16:20 19:00 20:00 21:45 00:30
[dl. - dc.] 16:20 19:05 20:00 21:50

La chica del tren

La chica del tren

[dv.-dg. + dj.] 12:10 16:00 18:00 19:15
20:20 21:45 22:40 00:15 01:00
[dl. - dc.] 16:00 17:50 19:15 20:20 21:45 22:50

Mike y Dave buscan rollo serio
18:10 20:20 22:30 00:40

Ozzy [dv.-dg.] 16:00
Inferno

[dv.-dg. + dj.] 12:20 16:00
[dl. - dc.]16:00 18:15 20:30 22:45

[dv.-dg. + dj.] 12:15 18:00

[dl. - dc.] 18:00

[dv.-dg. + dj.] 12:00 16:30 19:05 20:00 [dv.-ds.] 22:30
[dg. + dj.] 21:45
[dl. - dc.] 16:30 19:10 20:15 22:00

Un monstruo viene a verme

12:00 15:45 17:00
18:00 18:45 19:20 20:20 21:40 22:00 22:40 00:00 01:00
[En català] [dv.-dg. + dj.] 12:20

La fiesta de las salchichas

[dl. - dc.] 15:50 20:30 22:40
[dv.-dg. + dj.] 12:15 16:00 20:20 22:40 00:45

Mechanic 2: Resurrection

[dl. - dc.] 16:10 18:20 22:30
[dv.-dg. + dj.] 12:10 16:00 18:10 22:20 00:30

Cigüeñas

[dv.-dg. + dj.] 12:15 16:00 18:00

[dl. - dc.] 18:15

16:15 18:20 20:30 22:40

[dl. - dc.] 16:20 19:10 22:00

El hombre de las mil caras [dv.-dg.+dj.] 00:20

[dl.-dc.] 15:45

Bridget Jones Baby
[dv.-dg. + dj.] 00:20 [dv.-ds.] 21:45 [dg. + dj.] 22:30

[dl. - dc.] 22:45

Los siete magníficos [dv.-dg. + dj.] 12:00 16:00

[dl. - dc.]16:00

No respires 01:00 [dl.-dj.] 16:00 Cuerpo de élite [dj.] 16:00

[dv., dl.-dj.] 18:10 20:20 22:30

Mike y Dave buscan rollo serio
16:00 18:30 20:30 22:40

[dv., dl.-dj.] 18:00 20:20 22:15

Ozzy
Inferno

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

[dg.] 16:15

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

Snowden

22:00

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

La fiesta de las salchichas

[dv., dl.-dj.] 19:45

22:40

[dv., dl.-dj.] 22:40

17:00

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

Mechanic 2: Resurrection

20:30

Cigüeñas
Miss Peregrine

18:00 20:20

El hombre de las mil caras

16:00 20:00

Los siete magníficos

22:30

Kung Fu Panda

Miss Peregrine
[dv.-dg. + dj.] 12:00 16:20 19:00 21:50

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

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

[En català] [ds.] 16:15

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

La estación de las mujeres 21:00 (22 oct.)

19:00 (23 oct.)

Ice Age, en busca del huevo

17:00 (23 oct.)

Lejos de la orilla (documental) 21:00 (20 oct.)

19:00 (22 oct.)

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!

twitter.com/totmataro

www.totmataro.cat
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facebook.com/totmataro
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Concu2 renstraddese Cine
Pregunta de la setmana
En què es va inspirar Paula
Hawkins per escriure 'La chica
del tren'?
entra i respon a:
www.totmataro.cat/cinema

Els dos directors de la pel·lícula al Festival de Sitges.

Resposta del núm. 1740
‘El orfanato’
Guanyadors:
Marc Costa Fornaguera.

El fill perdut
'La propera pell' de Isaki Lacuesta i Isa Campo
Cinema: Joan Millaret - AMIC

El binomi format pels guionistes i cineastes Isa Campo i Isaki
Lacuesta són els responsables
d’una de les propostes cinematogràfiques més esperades del cinema català, “La propera pell”. Es
tracta d’un tens i eixut melodrama sobre infàncies esgarriades i
conflictius retrobaments familiars
amb un protagonista central, Leo
(Àlex Monner), un adolescent tutelat en un centre francès de joves
desarrelats sense família, que retorna a casa seva al Pirineu després

Tot Cinemes 1742.indd 3

d’anys desaparegut.
El film incorpora el motiu del fill
desaparegut que retorna al seu lloc
d’origen quan tothom ha refet la
seva vida durant la seva absència.
El motiu del retorn en aquest cas
s’associa a la figura incerta i dubtosa del retornat. Un melodrama
que podria ser explosiu però que
és tractat amb sordina, fet des del
tacte i una certa distància, sense carregar les tintes. Una tensió
ambiental que es transmet també
gràcies a la força de la presència
del paisatge, l’entorn natural pirinenc, nevat i gèlid.

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
UNA SECCIÓ
PATROCINADA PER

Més cinema a: www.totmataro.cat

19/10/16 13:15
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Les estrenes

LA CHICA DEL TREN

EL CONTABLE

MIKE Y DAVE BUSCAN...

La Rachel és una dona devastada pel seu
divorci que cada matí fantasieja amb
una parella aparentment perfecta que
viu en una casa prop d'on passa cada
dia. Però un matí és testimoni des de la
finestra del tren d'un impactant succés...
Direcció: Tate Taylor
Intèrprets: Emily Blunt, Rebecca Ferguson, Haley Bennett, Luke Evans
112min

Christian Wolff és un comptable i geni
matemàtic, un home extremadament
tranquil, obsessiu amb l'ordre i amb
molta més afinitat amb els números que
amb les persones, que porta una doble
vida com a assassí despietat.
Direcció: Gavin O'Connor
Intèrprets: Ben Affleck, Anna Kendrick,
J.K. Simmons, Jon Bernthal
128min

Dos germans bojos per la festa posen
un anunci a Internet per trobar cites
per a un casament que tenen a Hawaii.
Les dues noies escollides resultaran ser
completament incontroblabes i es trobaran en un bon embolic.
Direcció: Jake Szymanski
Intèrprets: Zac Efron, Anna Kendrick,
Adam DeVine, Aubrey Plaza
98min

LA PROPERA PELL

VERANO EN BROOKLYN

CUANDO TIENES 17 AÑOS

Un adolescent desaparegut torna després de vuit anys, quan tots el donaven
per mort, i s'incorpora a la vida familiar
marcada pel misteri de la seva desaparició. A poc a poc sorgirà el dubte de si
realment es tracta del nen desaparegut.
Direcció: Isaki Lacuesta, Isa Campo
Intèrprets: Àlex Monner, Sergi López,
Emma Suárez, Bruno Todeschini
103min

Dos nois d'orígens diferents conviuen i
es fan amics en un edifici de Brooklyn,
però la seva amistat es posarà a prova
quan les seves respectives famílies
s'enfrontin per l'arrendament d'una
botiga.
Direcció: Ira Sachs
Intèrprets: Theo Taplitz, Michael Barbieri, Greg Kinnear, Jennifer Ehle
85min

Damien, fill d'un soldat, viu en una caserna del sud-oest francès amb la seva
mare, malalta. La repulsió i la violència
que mostren un cap a l'altre es torna
problemàtica, sobretot quan la mare decideix acollir en Tom.
Direcció: André Téchiné
Intèrprets: Sandrine Kiberlain, Kacey
Mottet Klein, Corentin Fila
114min
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Oci, Restaurants
i gastronòmic

El Gourmand
Text: Jordi Gomà

El carrer d’en Pujol se segueix reafirmant com un dels
eixos gastronòmics més importants de la ciutat amb
l’arribada d’El Gourmand, una nova i molt interessant
proposta que va obrir el passat mes d’agost. I és que
es nota quan un restaurant està pensat simplement
com un negoci o quan es posa per davant les ganes de
fer les coses ben fetes i voler que es gaudeixi en el teu

2P GOURMAND 1742.indd 2

Daniel Ferrer

establiment, i només parlar una estona amb la Jessica
Gutiérrez i en Joan Valls, els joves emprenedors darrere
d’aquest projecte, es veu la il·lusió al seus ulls, l’energia
i ganes que hi posen en tot el que fan. Ells dos, sortits de
l’escola d’hostaleria de Sant Pol, han cultivat la seva experiència en establiments del màxim nivell de Barcelona
com el Mandarin Oriental o l’hotel boutique The Serras,
i ara volen posar en pràctica les seves idees, amb l’ajuda
dels dos cuiners, Irene Arbós i Sergio Marín, sortits de la
mateixa escola i amb experiència en restaurants amb estrelles Michelin, com el Moments de la Carme Ruscalleda

19/10/16 18:57
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o el Quique Dacosta. El Gourmand és un lloc pensat per
a gaudir compartint un bon àpat amb combinacions i
elaboracions atractives, sempre partint del respecte a un
producte de primera qualitat, amb preus assequibles.
És un restaurant de temporada, amb una carta dinàmica per tal d’anar jugant amb el millor producte en cada
moment, en el qual es palpa la passió per la gastronomia
en cada detall, des dels plats elaborats amb coccions a
baixa temperatura –cuinats al buit durant 12 hores, per
no malmetre el producte i conservar molt més l’aroma,
textura i sabor– a l’atenció al client, intentant que es trobi
com a casa, passant per la carta de vins –tots de cellers
petits, buscant vins diferents i de qualitat que puguin
sorprendre la gent–, les postres –maridades amb vins
dolços pels que vulguin– o la carta de cafès amb denominació d’origen, entre altres. A més tenen un menú de
migdia a 17,50€ amb beguda, postre i cafè inclòs, que tot
i ser més car que els menús que es troben pels voltants,
sorprèn per la qualitat, al nivell de la carta, i acaba semblant molt econòmic pel que ens aporta, ja que la relació
qualitat/preu és excel·lent.

Plats recomanats: Un dels seus plats més sorprenents ara mateix és el Carpaccio de pop fumat, que
es presenta amb una campana plena de fum a taula.
Un altre plat que sorprèn el paladar és el picantó amb
praliné, pastanaga i ametlla, jugant amb la combinació
de dolç i salat. Les textures de carxofes, en crema,
confitades, cruixents, aire i salseta és un altre dels
plats que més agrada als comensals d’El Gourmand.
Vins recomanats: El Serras del Priorat, un vi negre
natural i biodinàmic molt complex tot i ser del 2014,
el La Guineu i el Raïm del 2015, un Montsant amb cos
i intensitat de fruita molt rodó, i el Voy a Perderme,
un vi dolç de Xerès suau i lleuger, un Pedro Ximénez
per a tots els públics.

El Gourmand
Carrer d’en Pujol 35, Mataró.
Telèfon 93 853 53 91
Horari de cuina:
De dimarts a dissabte, de 13h a 16h i de 20h a 23h.

www.elgourmand.es
reserves@elgourmand.es.
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19/10/16 18:57

t

Cultura

núm. 1742 del 21 al 27 d'octubre de 2016

Els Capgrossos sumen la
quarta Tripleta Màgica del curs

Les "Danses d'arrel",
protagonistes al
Monumental

Ara encaren la preparació de la "traca final" amb Girona
i Vilafranca, on volen fer gamma extra

Aquest diumenge, amb els
Mestres del Gai Saber

Quarta Tripleta Màgica de l'any
pels Capgrossos, que es diu aviat. Els castellers maresmencs van
sumar aquest diumenge, al barri
de Sants, per quarta vegada, la
seqüència que uneix els dos castells bàsics de 9 i el 5 de 8. Com
ja havien fet dos cops a Mataró,
al juny i per Les Santes i el setembre al Born. En aquesta ocasió,
però, la Tripleta Màgica no vol
ser un registre de màxims, ja que
els blaus tenen la vista posada en
la seva "traca final". Amb aquest
nom pirotècnic ja fa anys que bategen l'exigent final de temporada,
amb quatre diades de màxims,
que els separa d'acabar el seu any
més florit. Girona, el 30 d'octubre
i Tots Sants a Vilafranca, dos dies
després, són ara els grans objectius de la colla. Hi volen tastar la
gamma extra. Volen que aquesta
Tripleta se'ls quedi petita.
Els Capgrossos, en ritus de precisió prussiana, buscaven a Sants
una marxa més després d'haver fet
ja el 3 de 9 i el 5 de 8 el dimecres a
Caldes. Aquest any, i especialment
el segon tram, s'està convertint en
un "dóna-me'n, dóna-me'n" de

nous i vuits i mig. Com els agrada de fer, els blaus van buscar un
crescendo casteller començant
per un 5 de 8 menys adornat que
altre però descarregat sense grans
complicacions. Després d'un bon
ascens, el tres i la torre es van ajuntar massa, fent-lo més lleig que no
pas perillós.

Doblet de 9
El 3 de 9 de la segona ronda va
evidenciar el bon estat de forma
de l'estructura. Tot just als primers
compassos del castell el folre va
fer un moviment estrany que no
semblava presagiar res de bo, però
va ser un moment comptat i, tot
i que menys lligat per sota que
altres vegades, per dalt el castell
es va resoldre amb elegància. Un
patró similar va seguir el 4 de 9
final, realment suat, sobretot a la
baixada. Tot i pujar amb ortodòxia
de mides i decisió, just després
de l'aleta van començar a suar
de valent al cràter del castell i els
compassos finals van requerir tota
la benzina de reserva. Ben salvat.
Un altre pilar de 6, d'execució millorada, va ser l'epíleg. | Cugat C

Cedida

Els Capgrossos, durant la seva actuació a Sants.
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Capgrossos

El Ball de Gitanes.

Cedida

Aquest diumenge a la tarda, al
Monumental, L’Esbart Joaquim
Ruyra de Blanes, juntament amb
el Cos de Dansa de Mestres del Gai
Saber de Mataró, compartiran, per
primera vegada, escenari per oferir l’espectacle “Danses d’Arrels”.
“Danses d’Arrels” s’emmarca
dins la celebració del 10è aniversari de l’entitat Mestres del Gai
Saber. Aquesta, nascuda durant
Les Santes del 2006, s’ha dedicat
amb cos i ànima a la recuperació
i promoció de les danses d’arrel
de Mataró. A part d’aquest acte, hi
ha previstos altres esdeveniments
commemoratius.

Dansa tradicional
L'acte vol ser una escenificació que
combinarà qualitat artística amb
passió per la dansa tradicional
d’arrel. Així doncs, l’entitat presenta un nou acte emmarcat dins el
cicle “Mataró Dansa: Recuperació
dels Balls Tradicionals”, que tot just
un any abans s’havia presentat
en el mateix teatre Monumental.
L'Esbart Joaquim Ruyra participa
en el Ball de Gitanes de Mataró
des del 2014 | Red
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Rècord de projeccions al
cinquè Mercat del Film

Mor Raul Capitani,
fundador del Taller
de Gravat

Vint produccions de factoria mataronina ompliran
Can Gassol tot el cap de setmana

L'artista mataroní, nascut a
Argentina, tenia 75 anys

El Mercat del Film arriba al seu
cinquè aniversari amb rècord de
projeccions. Fins a vint produccions es podran veure a l’espai
de Can Gassol entre divendres i
dissabte, totes elles fetes o vinculades amb Mataró, en un exercici
de reivindicar l’audiovisual fet a
la ciutat.
El tret de sortida el donarà el
vídeo Wonders de Carles Congost,
el treball guanyador del 2n Premi
de Videocreació impulsat per la
Xarxa de Centres d’Arts Visuals
de Catalunya, de la qual el M|A|C
forma part, igual que l’Arts Santa
Mònica i el Loop Barcelona. A partir de les 21.30 h, el mateix Carles
Congost punxarà música a la plaça
de la Pepa Maca, davant de Can
Gassol, acompanyat de servei de
foodtruck, mentre es projectin
les seves creacions audiovisuals
a l’interior.
El gruix de la programació del
Mercat del Film Vol.5 serà dissabte
22 d’octubre a Can Gassol. En total,
es podran veure fins a 20 produccions “fetes per gent de Mataró o
que tenen una vinculació amb la
ciutat”, tal com va explicar un dels

impulsors de la mostra i membre
del col·lectiu Hotel Elèctric, Jesús
Gonzàlez. S’hi veuran websèries,
videoclips, curts de ficció, documentals, vídeos de publicitat.
Un dels moments àlgids serà la
projecció de ‘Tito, the Phantom
Monk’ de Dani Montlleó. L’artista
mataroní fa una aproximació a la
feina i la trajectòria vital de l’artista
Tito Díaz. La 5a edició del Mercat
del Film es tancarà amb el taller
familiar “Improvisacions mòbils”
amb telèfons mòbils i tauletes que
es farà diumenge al matí.

"Crear xarxa"
Tot plegat té un objectiu clar: “copsar el moment actual de la producció local, aprofitant que som una
ciutat on el món audiovisual es
viu intensament i on hi ha molta
gent que crea, però que no troba
la manera d’exhibir-ho”, tal com
explicava Gonzàlez. “El Mercat
del Film no vol ser més que una
jornada que englobi i centralitzi la
projecció dels treballs i que ajudi
a crear una xarxa de creadors en
un espai com Can Gassol, que és
una petita filmoteca”. | Mireia Biel

Jesús Gonzàlez i Joaquim Fernàndez durant la presentació.
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Capitani en una foto d'arxiu

Arxiu

L'art mataroní va perdre dissabte passat un dels seus puntals amb
el traspàs de Raul Capitani als 75
anys. Capitani, nascut a Argentina
el 1941, va arribar a Mataró la dècada dels vuitanta i es va donar a
conèixer en els ambients artístics
per les seves il·lustracions per a llibres. Va ser l'iniciador del Taller de
Gravat de Mataró, des del qual va
compartir amb desenes d'alumnes
el domini i l'estima per aquesta
tècnica artística.
La Direcció de Cultura de l'Ajuntament de Mataró preparava, precisament per a aquesta temporada,
una mostra retrospectiva de l'obra
de Capitani, que ha estat membre
d'un dels col·lectius d'artistes més
importants de la ciutat com és Els
Dimarts del Llimoner. L'exposició
mataronina arribarà dos anys després que el Museu de Llavaneres
li fes un homenatge exposant alguna de les seves últimes obres
amb gravats d'inspiració grega.
Una altra de les seves obres més
conegudes són les il·lustracions
de "La pell de Brau", una de les
obres més conegudes de Salvador
Espriu. | Red
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La força i potència
de l'escalada
Analitzem el sector de l'escalada a Mataró i al
conjunt de Catalunya ara que està en auge

Daniel Ferrer

Dues noies practicant escalada a Búlder Planet.

L

'escalada sembla que està de moda.
Cada vegada més trobem més sales
per practicar-la arreu del país, tot i
que Catalunya està considerada una
de les millors zones del món per a poder fer-hi
escalada en roca.

El recent anunci per part del Comitè Olímpic
Internacional d'incloure aquest esport en els
pròxims Jocs Olímpics, Tòquio 2020, fa augurar que els propers quatre anys siguin d'expansió màxima i interès mediàtic cap a l'escalada.
En el reportatge d'aquesta setmana analitzem
el sector amb el seleccionador espanyol d'escalada i els promotors de la sala mataronina
Búlder Planet. I, descobrim també, la voluntat
de la ciutat per situar-se com a epicentre català
d'aquest esport amb l'estudi de la creació del
Centre d'Alt Rendiment d'Escalada a la ciutat.
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Des de fa pocs anys sembla que l'escalada està
en auge. Què ha fet potenciar-la? Per què diuen que
Catalunya és un dels millors llocs del món on practicar-la? "L'escalada és un dels esports tendència"
assegura el seleccionador espanyol, Toni Roy que
continua: "Tots els escaladors del món quan acaben
la temporada vénen a Catalunya, és el paradís mundial de l'escalada, el millor lloc del món per practicar
escalada en roca".
En part, que això sigui així, ha fet retardar la installació i desenvolupament de sales al país. Sales que
serveixen per entrenar, sobretot, i per practicar escalada en interior, molt diferent que fer-ho directament
en espais naturals. Ara, però, les sales en els centres
de les ciutats comencen a estar en auge per la necessitat de seguir entrenant en el dia a dia, més enllà
de recórrer a les roques del país. Però, per què atrau
tant? "És un esport entretingut, fàcil i tothom el pot
practicar", respon el seleccionador, que creu que "cadascú es crea el seu propi repte i t'ho pots passar molt
bé, tant si tens un nivell alt, com si ets un principiant".
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Busques plaça de pàrquing a bon preu?
La tens molt a prop

Venda de places als pàrquings
Saba Can Xammar i La Riera
Saba Can Xammar
Camí Ral, 254-260

Concessió: 12.000 €
Propietat: 13.500 €

Saba La Riera
La Riera, 69-77

Propietat: 19.900 €

Places limitades. Reserva ja la teva!

Informa-te’n als pàrquings
902 28 30 80
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Ciutat històricament escaladora
La ciutat de Mataró és una de les ciutats en què "històricament s'hi ha escalat bastant", assegura Roy. El
seleccionador recorda alguns rocòdroms i "búlders"
que ha tingut o té la ciutat: el Sidral, el Parc Central,
alguna entitat,... "Fins fa poc la majoria d'escaladors
marxàvem fins a Vilassar a entrenar, ens mancava un
espai adequat".
Ara, aquest espai s'ha trobat de la mà dels creadors
de Búlder Planet que van inaugurar fa poc més d'un
any. "La primera motivació per tirar-ho endavant era
la passió per l'escalada i convertir una de les nostres
principals aficions en una professió", explica al Tot
Mataró el promotor de Búlder Planet i impulsor del Club
d'Escalada Mataró, Jose Ramon Martínez. Ell mateix
va fundar aquesta sala conjuntament amb el campió
d'Espanya búlder i equipador internacional, Marcos
Jubes. L'objectiu de tots dos va ser obrir-se a tot el

Cap a les Olimpíades
L'escalada serà esport olímpic en els pròxims Jocs
Olímpics, els de Tòquio 2020. Així ho va anunciar
el Comitè Olímpic Internacional (COI) a principis
del mes d'agost d'aquest any. El COI va decidir
sumar cinc esports més als 28 que ja competeixen habitualment en aquesta gran cita esportiva.
Així doncs, com l'escalada, també hi competiran el
beisbol, el softball, el surf, el karate i l'skateboard.
Pels del món de l'escalada, creuen que aquest
pas endavant pot significar un augment de centres
i sales on practicar-la i "és una forma d'arribar a la
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públic: "Vam intentar no deixar-nos a ningú i per això
oferim extraescolars i escola infantil per a nens d'entre 5 i 14 anys per assegurar-nos el planter del futur i
crear un equip competitiu. També volem atraure gent
que vulgui descobrir un nou esport i, evidentment, als
escaladors de tota la vida que puguin venir a entrenar",
explica Martínez. "Les sales com Búlder Planet han facilitat que es doni a conèixer més l'escalada, sobretot
al públic principiant", assegura Roy.
Sens dubte l'escalada en roca és molt diferent de
l'escalada que es pugui practicar en una sala coberta
o un rocòdrom. "Hi ha diferents tipus d'escalada. Per
exemple, l'escalada en roca normalment requereix
d'uns 20 o 30 metres de paret a pujar amb corda. El
búlder són uns 3 o 4 metres sense corda on es busca
la màxima expressió del moviment. I després hi ha les
vies llargues". Pel que fa a la competició, es valora la
velocitat, la dificultat i el búlder. Martínez creu que, amb
l'impuls que està tenint aquest esport al país, s'acabaran creant dos tipus d'escaladors, com creu que ja ha

gran massa de la societat", assegura Roy. De fet,
per a ell, com a seleccionador espanyol, és tot un
repte: "Per a mi principalment és un repte molt important, per a l'esport és facilitar que hi arribin més
recursos, tant per a tècnics com per a esportistes".
I és que com en molts altres sectors, els recursos són limitats, si no tens una àmplia visibilitat.
Com els altres quatre esports que també s'han
inclòs com a olímpics en els pròxims jocs, l'escalada pretén créixer molt més en aquests quatre
anys. "Créixer és bo per a tothom: els centres,
les sales, les marques i els esportistes", diu Roy.
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Mataró podria acollir
el Centre d'Alt
Rendiment d'Escalada
d'àmbit català
passat en altres països: "En un futur hi haurà els escaladors en roca que mantindran la tradició, però també
hi haurà els escaladors de competició en rocòdrom.
Conviuran els dos models, perquè en el fons són diferents".

Més repercussió
Tot i que, com dèiem, a Catalunya hi ha un alt nivell competitiu, la repercussió d'aquest esport sempre ha estat,
com a mínim fins al moment, escassa. "En aquest país,
si no ets futbolista, la repercussió és mínima", lamenta
Toni Roy. Ell mateix, en la mateixa línia que José Ramon
Martínez, recorda que a Mataró s'hi entrenen grans esportistes com Ramon Julian o Patxi Usobiaga, tots dos
ex campions mundials d'escalada.

Tant Roy com Martínez associen la manca d'interès institucional a l'escassetat de recursos i a la poca
repercussió mediàtica de l'esport. "Ens falta ser més
atractius televisivament parlant, el format competitiu ha de ser més reactiu, i ho hem de seguir treballant", assegura Martínez que augura que els temps
estan canviant i que amb l'entrada de l'esport a les
Olimpíades aquesta situació pot revertir-se. En aquest
sentit, Búlder Planet també milloraria amb un rocòdrom cobert i una sala independent per a professionals.

Mataró, epicentre català
Una de les voluntats del conjunt d'escaladors de la ciutat
és que Mataró se situï com a capdavantera. La seva tradició, implicació i nombre d'escaladors que està formant,
la situa com a una de les candidates a acollir el Centre
d'Alt Rendiment. "Creiem i volem que Mataró sigui la seu
d'aquest Centre d'Alt Rendiment d'Escalada, epicentre de
Catalunya", diu Martínez. Segons la mateixa font, la proposta està sobre la taula i s'ha de valorar amb institucions i marques que es podrien implicar en la seva creació.

Daniel Ferrer

Anna Aluart
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Quatre empreses al Viver del Cafè de Mar
Quatre entitats de l'economia social i solidària ja treballen a la seu de la Fundació
Unió de Cooperadors de Mataró
Empreses: Redacció

El Viver d’empreses de Cafè de
Mar, ja funciona a ple rendiment
a la seu de la Fundació Unió de

Cooperadors de Mataró, on va estar situada una de les cooperatives
més antigues de Catalunya, la cooperativa de pescadors de consum
“La Marítima” (1867).

El Viver d’empreses d’economia social i solidària és una iniciativa de la Fundació Unió de
Cooperadors de Mataró que es
defineix com un espai dedicat a

SERVICIO EXPRESS

DESATASCOS, LIMPIEZA E
INSPECCIÓN DE TUBERIAS
+ IVA Incluye desplazamiento
y 1h de trabajo

150€

Oferta dentro de nuestro horario laboral

Obsequiamos con la grabación de la inspección

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

Las 24h los 365 días
93 462 30 39 / 93 518 11 58
Passeig de la Marina, 84, Mataró
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08310 - ARGENTONA (BARCELONA)
TELS. 670 78 36 31 - 677.87.78.72
E-MAIL: MARMOLESARGENTONA@HOTMAIL.COM
WWW.MARMOLESARGENTONA.COM
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donar servei i acollida a aquelles
iniciatives empresarials de base
col·laborativa: cooperatives, societats laborals, associacions i fundacions. Els projectes s’hi podran
instal·lar per un període màxim
de 3 anys i gaudiran d’un acompanyament i tutela per part de
l’equip tècnic del Viver.

Els 4 projectes del Viver
B-Swim, Clack
Audiovisual, Facto
Assessors i Plataforma
Blanc i Negre, els
projectes residents
La regidora Dolors Guillén va
presentar el viver amb membres de
les quatre entitats que hi treballen
a ple rendiment: Ricardo Yébenes
(B-Swim SCCL), Joan Salicrú (Clack
Audiovisual SCCL), Joan Martínez
(Facto Assessors SCCL) i Marcel
Vilarós (Plataforma Blanc i Negre),
que van explicar els seus projectes.
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1. B-Swim SCCL és una cooperativa de treball associat que neix
amb l’objectiu de promoure l’activitat aquàtica i la pràctica de la
natació entre aquelles persones amb algun tipus de necessitat especial i/o discapacitat funcional.
2. Clack Audiovisual SCCL és una cooperativa que té com a prioritat
la producció de documentals de televisió en el camp de les ciències
socials, també mitjançant productes històrics i polítics, adreçats
fonamentalment a l’audiència de Catalunya.
3. Facto Assessors SCCL és una assessoria d’entitats de l’economia social, que ofereix els serveis d’assessoria laboral, financera,
comptable, fiscal i legal.
4. Plataforma Blanc i Negre és una companyia teatral de caràcter
divulgatiu, especialment dedicada a la temàtica històrica i cultural.
Progressivament, però, l’àrea teatral s’ha anat complementant amb
exposicions, conferències, llibres i petites produccions audiovisuals.
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El congrés referent en gestió de residus

El Consorci de Residus del Maresme suma esforços amb els organismes del Vallès
Oriental i Vallès Occidental per organitzar el Recuwatt la trobada al Tecnocampus
Congressos: Redacció

Mataró es prepara per acollir una nova edició del Congrés
Recuwatt de gestió de residus.
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El Tecnocampus serà l’epicentre
d’aquesta trobada que se celebrarà els pròxims 26, 27 i 28 d'octubre i que reunirà centenars d’experts, així com administracions

públiques, que debatran com s’han
de gestionar els residus al territori.
El congrés d’enguany s’ha plantejat amb novetats, ja que el contingut de tot el cicle s’ha pensat
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de forma molt més transversal,
amb una organització més coral
que compta amb els Consorcis
de Residus del Maresme, el Vallès
Oriental i el Vallès Occidental,
a més de la Fundació Fòrum
Ambiental i l’Agència de Residus
de Catalunya.

El Recuwatt és una
trobada d'impacte i abast
internacional

Així, els Consorcis del Maresme,
i els dos vallesos s’uneixen en un
exemple de col·laboració i implicació del món local en l’organització d’un esdeveniment de
referència com és el Recuwatt.
Aquests Consorcis donen servei
a un conjunt de territori amb una
població propera als dos milions
d’habitants, a través de les seves
infraestructures i serveis.

Millor coneixement de la
gestió de residus municipals
També participen en l’organització la Fundació Fòrum Ambiental i
l’Agència de Residus de Catalunya, a més de la col·laboració d’una
seixantena d’entitats públiques i privades. Amb aquesta fórmula
integradora, segons l’organització, “s’obté un nivell de coneixement
i experiència en la gestió de residus municipals que garanteix els millors resultats en l’organització d’un esdeveniment d’aquesta mena”.
Així mateix, “es garanteix el futur del congrés com a esdeveniment
central a Catalunya de referència a escala nacional i internacional”.
El dia previ al Congrés, el 26 d’octubre a la tarda, se celebrarà una
jornada especialment destinada a les administracions locals i als
gestors de serveis públics, per tal de debatre sobre els aspectes clau
i reptes en la gestió que afecten el món local, com són la prevenció, la recollida de matèria orgànica o les recollides porta a porta,
entre altres.
En el Congrés pròpiament dit, es tractaran aspectes com la gestió
sostenible dels recursos, la visió dels residus en el marc de la nova
economia circular, els nous sistemes d’informació aplicats als residus, el rol de la valorització energètica, tractaments alternatius,
la comunicació i percepció del ciutadà, la visió del món ecologista
i el paper de la indústria i de les iniciatives socials.

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

OFERTA AIRE CONDICIONAT INVERTER
I CALDERA DE CONDENSACIÓ
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ECONÒMICS
COMPRA VENDA
EMPRESA CATALANA DE gestions
esportives, està interessada en
la cesió de l’abonament pel partit
Barça-R. Madrid del proper desembre 2016. Oferim serietat, solvència,
garantia i bon preu. Interessats Tel.
650.183.496, també whatsApp.
COMPRAMOS TODO TIPO de maquinaria industrial para hostelería.
Interesados llamar 666.452.600
COMPRO MAQUINARIA HOSTELERÍA
usada. 93.741.00.00
PATINES EN LÍNEA marca Krafwin
speed bearing. Rozaduras del uso,
pero en buen estado. Número 36.
Tl. 688.999.030 (noches)
COMPRA VENDA IMMOBILIARIA
LOCAL EN VENTA, calle Maragall 33,
84m2 +patio trasero, 50.000€ Telf.
93.798.30.50
¿LE URGE VENDER su piso? disponemos del dinero al contado para
comprarlo inmediatamente a partir de 3 días. F. escrituras y entrega
de llaves. Cualquier zona. Su Casa
93.757.12.82
COMPRAMOS CASAS. Centro de
Mataró, o garajes, locales, pequeños
solares, etc. No importa estado.
Buscamos cualquier sup. edificable 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 (cotxe petit). 93.799.17.29 de 20 a 22h.
TRASPASSOS-LLOGUERS
LLOGO HABITACIÓ. 687.308.170
NECESSITEM VIVENDES de lloguer i venda pels nostres clients:
Mataró zones Centre i Havana.
93.790.96.09
MATARÓ-CIRERA. Pis de 2 hab., 1
bany, cuina americana, safareig,
balcó-terrassa, ascensor. 540€/mes
93.790.96.09 P2043
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TRASPASSOS-LLOGUERS
MATARÓ-EIXAMPLE. Local diàfan a peu de carrer, 1 bany amb
dutxa, molt céntric. 300€/mes
93.790.96.09 P2034
MATARÓ-VISTA ALEGRE. Local
gran, ideal per botiga o magatzem,
amplia façana, 2 lavabos, pati i despatx al nivell superior. 850€/mes
93.790.96.09 P2018
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv,
micro, nevera, internet, dret a cuina. Zona privilegiada. 639.703.037
ES LLOGUEN VIVENDES a diferents zones de Mataró, cases, naus
industrials. Opcions de compra.
607.444.232
ALQUILO HABITACIÓN. 600.655.639
CERDANYOLA. LOCAL 90M2.
Baño, entrada vehículo. 300€/mes
93.799.72.07
ALQUILO HABITACIÓN señor.
611.454.139
TREBALL
BUSCAMOS CHICAS PARA trabajar
en empresa de Mataró. No hace falta experiencia, formación a cargo de
la empresa y alta SS. Llamar al tele.
630.593.341 Sra. González
ES BUSCA MARBRISTA oficial de 1a.
amb experiència en banc de treball
i muntatge a l’obra. Zona Maresme
93.792.08.81
BUSCO AYUDANTA ADELANTADA
peluquería. Mataró. 637.535.042
PRECISEM DONES ENTRE 30-50
anys. Amb funcions d’encarregada i cambrera per a pis de relax.
625.511.066
SE OFRECE MUJER de limpieza.
663.524.328
SE OFRECE TRABAJO de limpieza.
632.694.070
CURA DE NENS, gent gran. Estudis
relacionats. 697.933.451
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA.
632.448.110
LIMPIEZA, CUIDADO MAYORES, canguro, fábrica téxtil. 662 46 00 05
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PER INSERIR ANUNCIS: www.totmataro.cat/economics
E L TOT M ATA R Ó : O fi c i n es.
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
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VIA EUROPA: Llibreria papereria
Mediterrani: Carrer Alemanya, 2
NO ET POTS DESPLAÇAR?
TRUCA AL 937 961 642
T’HO POSEM FÀCIL!
TREBALL
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA tardes.
687.223.819
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 2 horas
por la mañana. 631.701.496
SOCIOSANITARI DIPLOMAT CATALÀ.
S’ofereix per portar persones
grans, cuidador. Vehicle propi.
600.269.514
BUSCO TRABAJO. LIMPIEZA, plancha y cuidar niños. Zona Mataró y
Argentona. 685.193.495
CHICA DE 45 años Honesta,
Responsable, organizada, ofrece
sus servivios de Limpieza, cuidado de personas mayores y niños.
Telefono 632.534.147
BUSCO FEINA NETEJA. 645.354.442
ME OFREZCO HORAS tardes para cuidado mayores, limpieza.
617.993.949
BUSCO FAENA: limpiar, cuidar
mayores, compañía. Día o noche.
600.655.639
BUSCO TRABAJO CUIDAR personas
mayores o niños. 698.229.774
BUSCO TRABAJO Camarera, limpio
pisos. 639.076.838
PROFESSIONALS
GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa.
Havaneres, cançó marinera. Festes
majors, festes de carrer, festes
privades, casaments, aniversaris,
etc. Informació sense compromís
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com
CASAMENTS. SOPRANO posa el
cant a la teva cerimònia. Fes que
aquest dia tan especial sigui inoblidable. 625.947.230 Rosa
SE HACEN OJALES y se ponen botones. Tel. 93.790.82.32
REFORMES DE LA LLAR. Cuines,
banys, terres, etc. Un bon equip
de professionals al millor preu.
677.592.739
PAVIDNET: Neteja, manteniment i
abrillantats. Pressupost sense compromís. 93.757.76.83 /607.249.790
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PROFESSIONALS

ES NECESSITA
AJUDANT

LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ.
Reparaciones, instalaciones. Agua,
gas y electricidad. 610.565.628
/93.799.64.77 /607.194.711
MUDANZAS, PORTES, MONTAJE /
desmontaje muebles. 20€/hora.
610.627.821 Whatsapp
REFORMAS, OBRAS, REPARACIONES,
albañilería, electricidad, fontanería,
gas, pintura. Económico 670.232.977
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados.
607.480.942
REIKI 616.416.987 Carme
CURACIÓN ÓRGANOS internos/externos 662.257.120
PINTOR-YESERO. ECONÓMICO .
Tra b a j o p e r f e c t o, l i m p i o .
632.725.660
PALETA AUTÓNOMO. EXPERIENCIA.
Económico. 653.796.506
MUDANCES ECONÒMIQUES .
692.021.141
REHABILITACIONES, FACHADAS,
VERTICALES. Impermeabilizaciones.
691.670.122
VARIS
B U S CO PA R E JA E STA B L E .
674.471.893 José
CONTACTES

De 18 a 30 anys
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HABITACIONES POR HORAS .
Ambiente limpio y tranquilo.
Parking. 608.546.312
JAVI 70 AÑOS, buena posición.
Soy pasivo, deseo chico activo.
Máximo 45 años. Atlético, moreno.
682.462.579
KATY, PARTICULAR. 631.287.774
DOS AMIGAS. Japonesa y china.
Nuevas. Zona Havana. 615.719.971
ASIÁTICAS, JOVENCITAS, GUAPAS.
Nuevas en Mataró. 24h. Salidas domicilio. 688.566.964
MASSATGISTA GUAPÍSSIMA. Mataró
667.955.000
LAIA 42 CATALANA. 687.072.165
ANDREA. 100 PECHO natural.
657.112.237
MASAJES CALIENTES 698.247.545
ESTRELLA MADURITA. Muy cariñosa. 120 de pecho. Piso particular.
688.253.126
ELI PELUQUERA. MASAJES eróticos.
698.080.712 horas concertadas.
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Cultura

El DJ del Loqualo,
a l'últim vermut a
l'Escorxador

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:
Dani Blue

Cedida

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

Segueix la programació del
cicle Artclic!
Aquest dissabte, el cicle Artclic
programa el tercer vermut electrònic als Jardins de l'Escorxador.
Programa a Dani Blue, un nom
que forma part del llegat musical
de la capital del Maresme de mitjans i finals dels 90, quan la Ronda
Barceló, més coneguda com "La
Ronda" era una de les concentracions de sales més importants de
Catalunya i d'Espanya. En aquella
època l'electrònica ja ocupava un
espai important dins de la programació de llocs com Loqualo,
on residia Blue.
Els últims anys ha estat involucrat en desenes de projectes
relacionats amb la música i qui
el coneix assegura que és una de
les persones que més domina tots
els estils d'electrònica tant actual
com del passat

Picada d'ull als noranta
Dani Blue torna ara a Mataró
per oferir una revisió d'una època inigualable, amb una sessió
dels temes més celebrats dels
anys 90, una col·lecció de cançons dels pioners de l'electrònica,
Psycodélica i downtempo, cosmic
disc i Krautrock. | C.C.
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SE PRECISA

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.

- MÁXIMA DISCRECIÓN A CANDIDATOS/AS EN ACTIVO -
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Tresx3: Vuit dies de
#giraincoherenciatotal

Tercer combat de
cançó improvisada a
Sant Símó

Tres amics músics s'uneixen per repetir, en 8 dies i 3 ciutats
allunyades, una gira que van prometre que no tornarien a fer

La temàtica serà
d'homenatge als Pastorets

Són tres: en Juanjo Martínez,
l'Albert Dotras i en Jordi Vadell.
Tots ells, amics des de fa més de 20
anys, van decidir unir-se l'abril del
2016 per fer tres únics concerts que
fossin "una mena d'homenatge a
la nostra amistat i la música que
sobretot en Juanjo i en Jordi han
escoltat des que són adolescents:
pop/rock espanyol de grups que no
han acostumat a arribar a la massa
social", expliquen en un dossier de
premsa enviat als mitjans.
Va ser precisament allò, el que
els va fer crear el "Tresx3", tres
amics músics fent tres concerts.
Uns concerts que van fer al Molly
Mallone's i a La Canica Azul de
Mataró i al GastroPub Les Nenes
de Canet de Mar. I com si fos tota
una declaració d'intencions, en va
sorgir el què ells no s'esperaven.

Reacció positiva
Els concerts van agradar molt i
van tenir molta afluència de públic. Això va fer que el grup s'animés i seguís amb els seus assajos. Fet que els ha fet replantejar
la situació i programar una nova

Els tres músics en una imatge d'arxiu

Tot cultura Tresx3.indd 1

gira de concerts per a aquest mes
d'octubre.

Gira ambiciosa
Ara la gira que es proposen és molt
més ambiciosa. L'anomenen la
#giraincoherenciatotal perquè
consideren que es contradiuen
amb el que havien dit i el cartell
l'acompanya l'eslògan: "Ahí llega de vuelta el que dijo que no
volvería".
"Visitarem tres ciutats molt allunyades entre si". De fet, la primera ja l'han trepitjada el passat 14
d'octubre: Puigcerdà. La segona
també: Mataró, el 20 d'octubre. I la
propera i segurament la més ambiciosa Madrid, aquest 22 d'octubre.
El repertori que toca el grup en
aquests concerts es mou entre
versions conegudes d'M-Clan,
Los Rodríguez, Amaral, Miquel
Río o Coque Malla i no tan conegudes, com José Ignacio Lapido,
091, Sol Lagarto, Rebeca Jiménez,
Los Madison, Los Zigarros, Jorge
Marazu o Mürfila. A més a més
inclouran un parell de cançons
pròpies. | Marta Gómez

Cedida

El cartell promocional

Cedida

Aquest diumenge, a dos quarts
de set de la tarda, al pati de l’ermita de Sant Simó i amb motiu de la
festa de Sant Simó, se celebrarà la
tercera edició del combat de cançó
improvisada de Mataró. La cançó
improvisada o glosa, l’art d’improvisar versos a l’instant sobre
una melodia preestablerta, és un
fenomen existent arreu del món
i que a Catalunya porta anys en
creixement sobretot amb els coneguts garrotins.

Homenatge als Pastorets
Glosadors vinguts de tot el
Principat i, fins i tot de Mallorca,
es batran en duel glosadorístic
per aconseguir prendre el títol a
Gemma Balagué “Fardatxa”, guanyadora de l’edició anterior. Ho
faran al so de garrotins, corrandes,
nyacres, jotes, romanços... acompanyats de La Coixinera que hi farà
de banda. Enguany, l’organització
ha volgut aprofitar el combat per
fer un homenatge a Els Pastorets de
Mataró, amb motiu del seu centenari i és per això que la representació nadalenca serà l’eix central
de les proves d’enguany.| Redacció
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Programació facilitada per m1tv

TV m1tv
Dissabte
7:00
7:30
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
15:00
15:30
16:00
18:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
0:30
1:00

INFORM. 24H. MARESME
CAMINANT x CATALUNYA
AL DIA BCN Nord-Maresme
L’ENTREVISTA
INFORM. 24H. MARESME
GAUDEIX LA FESTA
DOSOS AMUNT
AL DIA BCN Nord-Maresme
CREURE AVUI
ADOLESCENTS.CAT
ENDERROCK TV
TORNA-LA A TOCAR SAM
LA FÀBRICA
L’ENTREVISTA
INFORM. 24H. MARESME
1MÓN.CAT
BÀSQUET EN JOC
L’ENTREVISTA
DE TEE A GRENN
AL DIA CAP DE SETMANA
TEMPORADA ALTA
LA FÀBRICA
ESTACIÓ DIGITAL +18
VIURE DES DE L’ESSÈNCIA

Diumenge
7:00
7:30
8:00
8:30
9:30
10:00
7:00
7:30
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00

DE TEE A GRENN
L’ENTREVISTA
CREURE AVUI
CAMINANT x CATALUNYA
L’ENTREVISTA
RELIGIONS
INFORM. 24H. MARESME
CAMINANT x CATALUNYA
AL DIA BCN Nord-Maresme
L’ENTREVISTA
INFORM. 24H. MARESME
GAUDEIX LA FESTA
DOSOS AMUNT
AL DIA BCN Nord-Maresme
CREURE AVUI
ADOLESCENTS.CAT
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12:30
13:00
13:30
15:00
15:30
16:00
18:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
0:30
1:00
1:30
2:00
2:30
10:30
11:00
12:30
14:30
15:30
16:00
16:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
21:30
22:00
23:30
0:00
0:30

ENDERROCK TV
TORNA-LA A TOCAR SAM
LA FÀBRICA
L’ENTREVISTA
INFORM. 24H. MARESME
1MÓN.CAT
BÀSQUET EN JOC
L’ENTREVISTA
DE TEE A GRENN
AL DIA CAP DE SETMANA
TEMPORADA ALTA
LA FÀBRICA
ESTACIÓ DIGITAL+18
VIURE DES DE L’ESSÈNCIA
GAUDEIX LA FESTA
DE TEE A GRENN
L’ENTREVISTA
CREURE AVUI
MISS A DE MONTSERRAT
FUTBOL EN JOC
PANTALLA OBERTA
L’ENTREVISTA
1MÓN.CAT
DES DE P, STA. ANNA,
FIRA FERROVIÀRIA
L’ENTREVISTA
GAUDEIX LA FESTA
TORNA-LA A TOCAR SAM
DE TEE A GRENN
EN JOC
AL DIA CAP DE SETMANA
EL PARTIT
DE TEE A GRENN
L’ENTREVISTA
PANTALLA OBERTA

Dilluns
7:00
9:00
10:00
12:00
12:30
13:00
13:30
14:30

NOTÍCIES EN XARXA
L’ENTREVISTA EN XARXA
BEN TROBATS
GAUDEIX LA FESTA
L’ENTREVISTA
CREURE AVUI
CAMINANT x CATALUNYA
TEMPORADA ALTA

15:00
16:00
16:30
17:00
17:30
17:45
18:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
0:00
0:30

PANTALLA OBERTA
TORNA-LA A TOCAR SAM
L’ENTREVISTA
AL DIA BCN Nord-Maresme
DE TEE A GRENN
ENDERROCK TV
1MÓN.CAT Fira Ferroviaria
EN JOC
CARNET ESPORTIU
INFORM. 24H. MARESME
TORNA-LA A TOCAR SAM
CARNET ESPORTIU
INFORM. 24H. MARESME
EL PARTIT
INFORM. 24H. MARESME
AL DIA BCN Nord-Maresme

7:00
9:00
10:00
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
17:45
18:00
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:30
0:00

NOTÍCIES EN XARXA
L’ENTREVISTA EN XARXA
BEN TROBATS
INFORM. 24H. MARESME
CARNET ESPORTIU
DOSOS AMUNT
AL DIA BCN Nord-Maresme
INFORM. 24H. MARESME
L’ENTREVISTA
CARNET ESPORTIU
INFORM. 24H. MARESME
DOSOS AMUNT
RESERVA BIOSFERA
AL DIA BCN Nord-Maresme
L’ENTREVISTA
ENDERROCK TV
DOSOS AMUNT Versió llarga
TORNA-LA A TOCAR SAM
GAUDEIX LA FESTA
CARNET ESPORTIU
INFORM. 24H. MARESME
L’ENTREVISTA
CARNET ESPORTIU
INFORM. 24H. MARESME
DOSO AMUNT Versió llarga
L’ENTREVISTA
INFORM. 24H. MARESME

Dimarts

0:30

AL DIA BCN Nord-Maresme

Dimecres
7:00
9:00
10:00
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
17:45
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:30
0:00
0:30

NOTÍCIES EN XARXA
L’ENTREVISTA EN XARXA
BEN TROBATS
INFORM. 24H. MARESME
CARNET ESPORTIU
L’ENTREVISTA
AL DIA BCN Nord-Maresme
INFORM. 24H. MARESME
RESERVA BIOSFERA
CARNET ESPORTIU
INFORM. 24H. MARESME
VIURE DES DE L’ESSÈNCIA
L’ENTREVISTA
AL DIA BCN Nord-Maresme
ESTUDI 3
ENDERROCK TV
GAUDEIX LA FESTA
TORNA-LA A TOCAR SAM
ADOLESCENTS.CAT
L’ENTREVISTA
CARNET ESPORTIU
INFORM. 24H. MARESME
TEMPORADA ALTA
CARNET ESPORTIU
INFORM. 24H. MARESME
PANTALLA OBERTA
TORHNA-LA A TOCAR SAM
INFORM. 24H. MARESME
AL DIA BCN Nord-Maresme

7:00
9:00
10:00
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30

NOTÍCIES EN XARXA
L’ENTREVISTA EN XARXA
BEN TROBATS
INFORM. 24H. MARESME
CARNET ESPORTIU
ADOLESCENTS.CAT
AL DIA BCN Nord-Maresme
INFORM. 24H. MARESME
L’ENTREVISTA

Dijous

15:00
15:30
16:00
17:00
17:30
17:45
18:00
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
0:00
0:30

CARNET ESPORTIU
INFORM. 24H. MARESME
PANTALLA OBERTA
AL DIA BCN Nord-Maresme
HISPERLAND
ENDERROCK TV
PANTALLA OBERTA
DE TEE A GRENN
TORNA-LA A TOCAR SAM
CARNET ESPORTIU
INFORM. 24H. MARESME
GAUDEIX LA FESTA
CARNET ESPORTIU
INFORM. 24H. MARESME
LA FÀBRICA
INFORM. 24H. MARESME
INFORM. 24H. MARESME

Divendres
7:00
9:00
10:00
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
19:00
19:30
19:45
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
0:00
0:30

NOTÍCIES EN XARXA
L’ENTREVISTA EN XARXA
BEN TROBATS
INFORM. 24H. MARESME
CARNET ESPORTIU
HIPSTERALAND
AL DIA BCN Nord-Maresme
INFORM. 24H. MARESME
DE TEE A GRENN
CARNET ESPORTIU
INFORM. 24H. MARESME
HISPSTERLAND
L’ENTREVISTA
AL DIA BCN Nord-Maresme
LA FÀBRICA
CREURE AVUI
ENDERROCK TV
ESTUDI 3
CARNET ESPORTIU
INFORM. 24H. MARESME
TORNA-LA A TOCAR SAM
CARNET ESPORTIU
INFORM. 24H. MARESME
1MÓN.CAT Fira Ferroviaria
INFORM. 24H. MARESME
INFORM. 24H. MARESME
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www.totmataro.cat/imatges

Imatges

Tatsumi & Masako, el projecte personal del músic
mataroní Raül Sala, juntament amb el guitarrista Julio
Lavado, van oferir en directe a l'Arc Cafè Cultural el
darrer concert del cicle de música electrònica ArtClic.

Daniel
Ferrer

Dia de la Rumba Catalana, durant tot el matí de
dissabte hi va haver tallers de palmes, ball, guitarra,
percussió, i un vermut rumbero final, a la seu de la
Colla dels Capgrossos.
Cedida

Gospel Weekend, durant tres dies els millors directors de corals de gospel d'Europa es van reunir
a Mataró, per oferir workshops i un concert final al
Teatre del Casal l'Aliança amb tots els participants.

Tot imatges 1742.indd 1

Botifarrada a la Hispanitat, organitzada pel Jovent
Mataroní a la plaça de l'Ajuntament el passat 11
d'octubre. A més es va poder gaudir del gran cantautor Miquel del Roig, el grup Seguirem i Dj Hochi.

17/10/16 18:12
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Monitors pro civisme a dins
dels Mataró Bus

Un vehicle de Mataró Bus

Cedida

S’adreçarà principalment als escolars, amb consells i
recordant als viatgers les normes d’utilització
Mataró Bus ha posat en marxa
una campanya de conscienciació per donar consells als usuaris

sobre civisme i seguretat a l’interior dels autobusos. Durant tres
setmanes, un monitor donarà

25 ANYS

assistència als usuaris a dins dels
autobusos per recordar-los les normes d’utilització i aconsellar-los
com accedir, baixar i comportar-se
al bus.
L’assessorament se centrarà en
quatre punts fonamentals: com
comportar-se abans de pujar a
l’autobús, quina és la millor manera per accedir, com estar dins
del vehicle i com baixar. El públic
principal al qual s’orienta la campanya són els escolars, tot i que
s’adreçarà als usuaris en general.
El monitor estarà a bord dels
autobusos en les hores d’entrada
i sortida dels centres escolars, a les
principals línies on s’ha detectat un
major nivell d'incidents, ajudant
els viatgers en els seus recorreguts
i oferint informació a les parades.
| Redacció

www.sucasa.es

13.000 IMMOBLES GESTIONATS

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

4129

OPORTUNITATS

¡ATENCIÓN A ESTA OPORTUNIDAD!

INVERSIÓN!

Ref. 12454 JTO. CTRA. MATA: Segundo piso asequible y
totalmente reformado . Sea propietario y pague menos que un
alquiler. Presenta una distribución muy acertada sobre 70m2.
3 dormitorios ( act 2).Salón comedor ampliado. Cocina totalmente actualizada. Baño c/ducha. Suelos de parquet.

73.000€
Ref. 12579 JTO. ROCABLANCA: Piso bien comunicado en calle tranquila. Es totalmente exterior de reciente
construcción. Distribución muy acertada. Luminosidad. 3
dorm. Salón comedor amplio. Balcón /tza. 2 baños. Cocina equipada. Calefacción. Parking incluido. Posibilidad de
otra planta + trastero. El mejor de la zona.

T

179.000€

T

PRECIO REALMENTE BUENO

Ref. 12606 CERDANYOLA SUR: 2º totalmente exterior. 80
m2 sin pasillos. 3 dorm. Salón luminoso. Cocina reformada con
galería. Baño con ducha. Suelos gres. Puertas en roble. Perfecto para entrar a vivir. Zona comercial. Buena rentabilidad
inversores. Llámenos y concierte una visita!!!!!

87.000€

T

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

C12 Ciutat Mbus.indd 1
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Jazz, funk, gòspel i molt més: el so més genuí
d'Ivó Oller, a La Sala d'Argentona

Anna Aluart

Ivó Oller, en una imatge d'arxiu.

El trompetista mataroní reivindica els sons del Mediterrani en el seu segon treball,
'Way', que mescla totes les seves influències
La Sala d'Argentona té aquest
dissabte 22 d'octubre una cita amb
la bona música. El trompetista
mataroní Ivó Oller hi presenta el
seu segon treball, 'Way', "un recull
d'on vinc i d'on vaig", com explica
el mateix artista i que vol homenatjar els artistes i estils que més
l'han influenciat fins ara.
El jazz, però també el funk, el

gòspel i els sons més genuïns del
Mediterrani formen part del seu segon àlbum. "He estudiat a Boston
i a Nova York i tot i que el que es
treballa allà m'encanta, m'agrada
reivindicar d'on sóc i per això he
introduït la sonoritat mediterrània
que aporten danses catalanes com
el ball pla", remarca Oller.
I és que el so és l'element més

PARAULA INVERTIDA: 35€*

concursos

GUANYA

70

€

Amb el CONCURS de la
PARAULA INVERTIDA i el
concurs del
BANNER INVERTIT

Tot Argentona 1742.indd 2

cuidat del treball, que ha editat al
costat de tres altres grans noms
com són Martí Ventura, Bernat
Guàrdia i Marc Ayza i que ha masteritzat a Londres.
Per a l'ocasió, Oller ha volgut
convidar "una altra gran influència
per a la meva carrera, Martí Serra",
que serà al concert del dissabte a
les nou del vespre a Argentona.| Red

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 fins trobar el banner invertit, fes clic
sobre ell i copia l’adreça web i aquesta serà la resposta.
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

GUANYADOR DEL CONCURS PARAULA i BANNER INVERTIT:
GEMMA RUBÍ GARCÍA
Paraula invertida:
DOMICILI

Adreça web del banner invertit:
https://www.facebook.com/people/Reformas-Decor...

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

18/10/16 19:47
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Ref. P1889 MATARO-CENTRE

Ref. P2040 MATARO-CENTRE

Ref. P2001 MATARO-ROCAFONDA

Local per oficina amb dos departaments, un bany, persianes eléctriques,
finestres alumini, inclou aigua i llum,
completamentmoblat! 445€/mes

Local ideal per a oficina, amb mobiliari,
1 bany, a.a., persianes automàtiques.

Pis reformat, 4 habitacions, 1 bany, cuina independent, safareig, balcó, amb
electrodomèstics. Finca sense ascensor.

600€/mes

675€/mes

Ref. P1998 MATARO-CENTRE

Ref. P2046 MATARO-VISTA ALEGRE

Ref. P2028 MATARO-CENTRE

Local gran, amb sótan per a magatzem,
ampli aparador a peu de carrer i bany.

Pis alt amb ascensor, amoblat, amb electrodomèstics, 4 habitacions, 1 bany, salómenjador, calefacció, a.a., terrassa, traster
i parquing. 950€/mes

Ampli local per a tot tipus de negoci, petit
despatx, zona taller, lavabo, pati de 20m2,
a.a. 980€/mes

700€/mes

EL TOT NOU 1742.indd 13
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Argentona congela la majoria
d'impostos i taxes pel 2017

Neix un nou col·lectiu
cultural, 'Lectura en
Veu Alta'

Una imatge d'arxiu del ple d'Argentona.

Una de les impulsores.

Cedida

Cedida

L'Ajuntament tira endavant una proposta sense gaire
novetats respecte dels anys anteriors

L'impulsen Emília Illamola i
Montse Rodó

Argentona va aprovar la setmana passada les ordenances fiscals
per al 2017 que no presenten excessives modificacions respecte
dels anys anteriors.
Així doncs, es va dur a terme
l'aprovació de les ordenances fiscals més destacades, com l'IBI,
l'IAE i l'impost sobre vehicles de
tracció mecànica, que presentaran
el 2017 algunes petites modificacions de caràcter tècnic però que,
a la pràctica, no suposaran gairebé cap canvi per a les butxaques

Argentona compta amb un nou collectiu, 'Lectures en Veu Alta', que ha
decidit promoure la literatura que es
fa aquí, programant petites accions
culturals. Al darrere hi ha l'Emília
Illamola i la Montse Rodó, que han
impulsat una primera activitat dins
la Tardor Literària que organitza el
Centre d'Estudis Argentonins. Es
tracta de 'Lectures a la Terrassa', petits tastets de literatura, llegits pels
propis autors o per lletraferits entesos, a l'església d'Argentona i amb
acompanyament musical en viu.| A.C

dels ciutadans.

Nous preus de la brossa
Durant el ple municipal del mes
d'octubre, també es va aprovar en
l'apartat d'urgències, els preus del
servei de recollida de la brossa, que
s'unificaran amb l'ampliació del
model 'porta a porta' al barri del
Cros aquest mes d'octubre.
Està previst que els preus s'apliquin, a partir del 2017, a les urbanitzacions de Les Ginesteres, Can
Ribosa, Can Raimí i Can Cabot. A.C

Avda. Jaume Recoder, 62, Mataró

T 937 980 050

comajuan@comajuan.com

www.comajuan.com
Especialistes immobiliaris
REF. 5221.
M ATA R Ó CIUTAT JARDÍ: Casa en
venda aïllada
fent cantonada, de 370m2
en parcel·la
de
610m2.
Per reformar
al seu gust.

Tot Argentona 1742.indd 3

Ref. 4744. MATARÓ: Nau industrial
en venda de 1000 m2, 750m2 en
planta baixa més 250m2 més en
altell. Molta llum natural. Bones
comunicacions amb C32.

REF.4799. VILASSR DE DALT: Nau
industrial en venda de 1.227m2,
diàfana. Disposa de pati.
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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
OPORTUNIDAD DE MERCADO

PISO CON PATIO A NIVEL

EDIFICIO CON ASCENSOR

IMMO NOVA
Ref. 2444: Cerdañola Sur: Primer piso
todo reformado instalaciones incluidas,
2 hab, salón comedor con cocina integrada, 1 baño, calefacción. Comunidad
reducida, exterior y soleado. 55.000€

Ref. 2448: Rocafonda: En zona tranquila y junto
parque. 2 hab dobles (antes 3), cocina office
indep. galería y salón com., patio 30m2, para
actualizar. Muchas posibilidades.115.000€

Ref 2445: Havana: Piso para actualizar a su
gusto. 3 hab. (2 d), salón com., balcón, cocina, galería,1 baño, gres. Muchas posibilidades y comunidad reducida.126.000€

DE RECIENTE CONSTRUCCIÓN

JUNTO ROCABLANCA

DE GRANDES DIMENSIONES

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€

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

Ref. 2446: Rocablanca: Con ascensor, y
todo reformado. 4 hab. (2 d), salón comedor 30m2, balcón/terracita, cocina
indep. con galería, 2 baños. No dudes en
visitarlo, exterior y soleado. 167.000€

OPORTUNIDAD POR ZONA

CENTRO Y DE GRANDES DIMENSIONES

VIA EUROPA-PARC CENTRAL

Ref. 2439: Camí de la Serra: Ediﬁcio con
ascensor y parking. 4 hab., salón comedor 2 ambientes, cocina ofﬁce indep., 2
baños, calefacción, aire acond. Vistas
despejadas y reformado. 210.000€

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

2443:Via Europa: Dúplex de 140m2 con
acabados arquitectónicos únicos, ilumin.
natural, huerto ecológico, vivienda exclusiva con patio y terraza. Calefacción
y aire acond. energías BIO. 267.000€

1P IMMO NOVA.indd 1
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Vilassar, Cabrils i Cabrera
demanen ser zona catastròfica

4 milions d'euros pels
municipis afectats pel
temporal

El pas subterrani de Cabrera de Mar inundat per les pluges

Una escola afectada

ACN

ACN

Les tres poblacions reclamaran ajudes a tots els organismes per poder ajudar també els particulars afectats

La Diputació ho anuncia
poc després dels aiguats

Vilassar de Mar, Cabrils i Cabrera
de Mar van acordar demanar ser
declarats zona catastròfica, divendres passat, després d'una reunió
dels tres alcaldes, que van assegurar que faran tot el que calgui
per sol·licitar ajuts econòmics
a la Diputació de Barcelona, la
Generalitat de Catalunya i a l'Estat.
"Volem atendre aquesta situació
excepcional i poder-la transformar
en una situació normal i per això
necessitem mitjans tècnics, econòmics i recursos dels quals avui
no disposem", va explicar Damià
del Clot, alcalde de Vilassar de Mar.
Lina Morales, alcaldessa de
Cabrils, va afegir que d'aquesta
manera es podrà ajudar els particulars que van patir desgràcies

La Diputació de Barcelona crea
una línia d’ajuda específica per als
municipis afectats pels aiguats dotada amb quatre milions d’euros,
amb l’objectiu d’arreglar desperfectes ocasionats pel temporal. Els
destinataris del Pla són tots els
municipis del Maresme que hagin
patit danys en infraestructures
aquest dimecres passat.
Així ho va anunciar la presidenta de la Diputació de Barcelona,
Mercè Conesa, que va explicar
que “els ajuntaments hauran
de posar-se en contacte amb la
Diputació, entrar la sol·licitud de
quines són les infraestructures
danyades amb el pressupost orientatiu i els equips tècnics avaluaran i posaran a disposició les
ajudes econòmiques per tal de
poder arreglar infraestructures
viàries o infraestructures bàsiques
malmeses”.
D'aquesta manera, les ajudes
que s'atorguin en el marc d'aquesta Línia específica de suport per
contingències, aniran adreçades
a cobrir les contingències pressupostàries generades a causa de les
actuacions dels ens locals afectats
pels danys en infraestructures i
equipaments i serveis municipals,
causats pels aiguats. Red.

pels aiguats.

Fer cas de les senyalitzacions
Jordi Mir, que va apuntar que el
balanç de la pluja podria haver
estat pitjor perquè tres persones
van ser arrossegades dins del mar
a Cabrera de Mar, encara que van
poder ser rescatades a temps, va
aprofitar per enviar un missatge
a la ciutadania perquè es faci cas
de les senyalitzacions per evitar
accidents.
Avaluar els danys
Els tres alcaldes es van emplaçar
a avaluar tots els danys durant
aquesta setmana per poder quantificar les despeses ocasionades i
canalitzar tota la documentació.

Les pluges torrencials col·lapsen
la mobilitat al Maresme
El Maresme va registrar rècords
de pluja des que hi ha registres de
la Xarxa d’Estacions Automàtiques
de Catalunya (XEMA), fa 21 anys.
En concret, el Servei Meteorològic
de Catalunya (SMC) va informar
de la superació del llindar d’acumulació de pluja de 200 litres per
metre quadrat en diferents punts

Tot Maresme 1742.indd 1

del Maresme com a Cabrils, on
se'n van recollir 204,7.
Les fortes pluges van obligar a
tallar la C-32 i la N-II entre Premià
i el Masnou durant unes quantes
hores i la R1 de Rodalies va patir
greus retards com a conseqüència
dels aiguats. Durant força estona
es va transitar per una sola via.
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El Recuwatt promocionarà la
gastronomia maresmenca

Els millors projectes dels
pressupostos
participatius, a exposició

La presentació del Recuwatt

Vilassar de Mar té la paraula

Cedida

Arxiu

El xef Josep Maria Martín del Nou-Cents de Mataró
elabora un menú amb productes de proximitat

Vilassar podrà votar els
dies 4, 5 i 6 de novembre

Els assistents al Congrés Internacional Recuwatt que se celebrarà a Mataró del 26 al 28 d'octubre podran "tastar" el Maresme
a partir d'una selecció de productes artesanals alimentaris de
la comarca.
Productors, elaboradors i restauradors han col·laborat en la
iniciativa aportant els seus productes i elaborant plats especials.
Aprofitant l'any en què Catalunya ha estat nomenada Regió
Europea de la Gastronomia, els organitzadors de Recuwatt han volgut mostrar als assistents l'aposta
que està fent la comarca pel consum de proximitat.
El xef Josep Maria Martín, del
restaurant El Nou Cents de Mataró,

Vilassar exposarà durant dues
setmanes els millors projectes que
aniran a la votació dels pressupostos participatius.
Així doncs, del 17 d'octubre i
fins al 3 de novembre el vestíbul
de la Biblioteca Municipal i el de
l'Escola d’Adults Municipal acolliran l'exposició pública dels 15
projectes que ha triat la Comissió
Pressupostos Participatius 2016
d'entre els 52 presentats per la
ciutadania i entre els quals els vilassarencs i vilassarenques hauran
de votar per decidir en què invertir
92.000 del pressupost municipal,
el 50 per cent de les inversions.
A l'exposició es podran veure
els projectes, amb el títol i una
breu explicació de cadascun sense identificar la persona, entitat o
grup municipal que l'ha proposat.
Els dies 4, 5 i 6 de novembre es
faran les votacions. Podran votar
tots els ciutadans i ciutadanes empadronats a Vilassar de Mar majors
de 16 anys. Un cop finalitzat el període de votacions, el mateix dia
6 de novembre, a partir de les 13
hores, es farà el recompte en acte
públic i durant el transcurs d’una
festa oberta a tothom es proclamaran els projectes seleccionats.

i l'empresa de càtering Sauleda, de
Sant Pol de Mar, han estat els encarregats de confeccionar els menús amb peix provinent d’Arenys,
verdures conreades al Maresme,
botifarra de maduixes elaborada a la xarcuteria artesana Can
Martri, de Sant Cebrià de Vallalta,
patates Torres de Premià de Mar,
olives de l’Espinaler, maduixes del
Maresme, Vi Parvus Syrah d’Alta
Alella, provinent d’agricultura ecològica, vi blanc de Santa Maria de
Martorelles, de la DO Alella, cava
Parxet i melmelades Melmelària
de Tiana.
També hi haurà formatges artesans elaborats per Murgó de Sant
Iscle de Vallalta, i la pastisseria a
càrrec de Sauleda Pastissers.

Cabrera estrena dos punts de
recàrrega de vehicles elèctrics
En marxa els dos punts de recàrrega de vehicles elèctrics instal·lats
per l’Ajuntament de Cabrera de
Mar. El primer d’ells està situat a
la plaça de la Fàbrica i és un punt
ràpid que permet recarregar el vehicle en un temps aproximat de
trenta minuts. Es tracta del primer

Tot Maresme 1742.indd 1

dispositiu d'aquestes característiques que s'instal·la a la comarca
del Maresme.
El segon és un punt semi ràpid
que es troba ubicat a l’avinguda Burriac del Pla de l’Avellà. En
aquest cas el temps de recàrrega
estimat és de dues hores.
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VALORACIONS
GRATUÏTES
La xarxa més gran de Mataró amb 4

oficines, i més de 25 agents per gestionar el teu immoble

OFICINA CENTRE: C. Jaume Recoder, 4 , Local 1 · T 690 284 089 · babn6@tecnocasa.es
SANT VALENTI (REF. 212014)
Pis de 82m2. 3habitacions, 1 bany,
ascensor, cuina office, molt lluminós.

Red en franquicia - Cada sociedad franquiciada tiene su propio titular y es independiente del franquiciador

91.400€

T

CINC SENIES (Ref. habitaclia
9931002058463). 2 Terrenys agrícoles de
5327m2 al camí de les cinc sénies. Bona
oportunitat per preu.

74.000€

OFICINA PERAMÀS: C. Miquel Biada, 115 · T 935 128 660 · babn5@tecnocasa.es
PERAMAS (Ref.214137) Sisè pis amb ascensor, 75m2 distribuïts en 3 hab., bany,
cuina amb gran galeria, Agradables vistes,
molta llum i moltes possibilitats.

79.990€

T

MIQUEL BIADA (Ref. 213383). Pis amb
ascensor, 78m2 distribuïts en 3 hab.,
cuina amb galeria, bany, i ampli salomenjador orientat a mar.

T

99.990€

OFICINA MOLINS I CIRERA: Nicolau Guanyabens, 1 · T. 935 665 225 · babn5@tecnocasa.es
CIRERA (REF.: 198650). Pis gran i lluminós de
90m2, 4 habitacions, ampli menjador, balcó,
cuina ind amb galeria-safareig i bany complet.
Per entrar a viure. Bones vistes a mar.

96.000€

VISTALEGRE (Ref. 213247) Casa de
300m2, gran menjador, llar de foc, amplia
cuina, 4 hab, 3 banys complets i un de cortesia, garatge, soterrani, pati i buhardilla
amb terrassa. Bones vistes.

T

299.000€

OFICINA CERDAÑOLA: Av. Gatassa, 141 · T. 937 415 131 · babn1@tecnocasa.es
CERDANYOLA NORD
(Ref.: 198928). Planta baixa de 72m2, 3
dormitoris, cuina i bany.
Per entrar a viure!

75.000€

T

CERDANYOLA SUD
(Ref. : 213514). Pis de 50m2,
3 dormitoris, bany, cuina i vistes.
ideal inversió!

46.000€

T

ASSESSORAMENT FINANCER GRATUÏT

*HIPOTECA AL

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

100%

*Subjecte a l’aprovació per part de l’entitat financera

Intermediarios independientes en préstamos y créditos - Red en franquicia - Cada sociedad franquiciada tiene su propio titular y es independiente del franquiciador
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Perfils

Julian Waisbord,
artesà audiovisual

Realitzador audiovisual.

Mireia Biel

“Els meus pares són titellaires i sempre he viscut
les arts escèniques de molt a prop”. Potser per aquest
passat vinculat als escenaris o per l’estima que té
per la cultura en general, Julian Waisbord va decidir que el món audiovisual era el millor altaveu per
explicar les seves històries. Aquest cap de setmana
debuta al Mercat del Film, però aquest jove creador
instal·lat a Can Fugarolas porta ja un bon grapat de
projectes a l’esquena.
Nascut a Buenos Aires fa gairebé 34 anys, es va
instal·lar a la capital del Maresme quan en tenia
només 12 i avui és realitzador audiovisual: “Treballo
especialment fent peces de promoció d’espectacles
del món del circ i el teatre, tot i que també he fet videoclips i curtmetratges”.
Però el somni és endinsar-se al món del cinema,
rodar una pel·lícula pròpia.
“Sempre m’ha agradat explicar històries”, assegura
Waisbord, que recorda com, quan era petit, “jugava
amb els clips i ja me n’inventava”. El món fascinant
de la cultura, de les arts escèniques i de la imatge
l’ha captivat i són molts els títols que aquest realitzador audiovisual mataroní ha creat.
I és que per a Waisbord, “el cinema en particular i
el món audiovisual en general et dóna la possibilitat
d’afrontar projectes molt diversos, des de gravar un
documental a una ficció, una publicitat o un videoclip. Cada projecte és únic i molt personal". De fet,
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Daniel Ferrer

afirma que "això és el que em dóna vida".
"El treball, la il·lusió i la constància són indispensables, però, en aquesta feina", remarca Waisbord.
Sempre a la caça de nous relats, Can Fugarolas és el
seu espai de treball i d'inspiració, un autèntic pou
d'idees que l'impulsen a continuar explicant històries des de darrere d'una càmera.

Waisbord, al Mercat del Film
“El curtmetratge que presento al Mercat del Film ha
estat seleccionat per 24 festival", explica Waisbord
Waisbord presentarà aquest cap de setmana al
Mercat del Film el seu curtmetratge 'Pollo a la
mandarina', seleccionat per a 24 festivals i que
explica la història "d'una parella que es troba a
casa després d'haver treballat i que ha de prendre
una decisió que no té marxa enrere". La projecció
del curt es farà dissabte a la tarda a Can Gassol.

APUNTS
Defineix-te: Metòdic, constant i tossut
Un llibre: 'El món segons Garp' de John Irving
Una pel·lícula: 'El odio' de Mathieu Kassovitz
Un viatge: La Vall d'Aran
Un referent: Prefereixo no quedar-me només amb un
Un repte: Rodar la meva pròpia pel·lícula
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C.E. en trámite

72.000€

C.E. en trámite

REF. 4440 ZONA CERDANYOLA. Piso reformado, 3
hab. 1 doble, baño completo con bañera, cocina
80.000
formica,
terrado comuni-

Piso de grandes dimensiones, 4 hab. 2 dobles, baño
completo con ducha, cocina de roble, galería, comunidad80.000
de solo 8 vecinos.

OPORTUNIDAD.

tario. OCASIÓN.

C.E. en trámite

128.900€

C.E. en trámite

Excelente piso esquinero
muy luminoso con ascensor, 4 hab. 2 dobles, baño
completo y aseo, cocina
con galería anexa, salón
80.000
de 25m2
con balcón exterior, calefacción. OPORTU-

portunidad, Cocina y baño
con ducha reformados, 4
hab. (2 dobles), suelos de
terrazo pulido, balcón exterior,80.000
ascensor. Zona bien
comunicada y todos los
servicios. OPORTUNIDAD.

NIDAD.

162.000€

C.E. en trámite

REF. 2455 ZONA JUZGADOS. Piso seminue-

172.000€

Piso en exclusiva para
nuestros clientes, reformado con pk incl, 4 hab.
2 dobles, 2 baños completos (ducha y bañera),
salón80.000
27m2, cocina lacada blanca, calefac., ascensor. OPORTUNIDAD.

C.E. en trámite

REF. 5116 Z. CIRERA.
OCASIÓN. Piso total-

incluido, con vistas a zonas
verdes, 4 hab. 1 tipo suite,
2 baños completos, cocina
ofﬁce80.000
y galería anexa, suelos parquet, a.a con calefacción. OPORTUNIDAD.

LE ENCANTARÁ!

EN VIA PRINCIPAL CON VISTAS A MAR. Ático
con ascensor y terraza de 25m2, tiene 3
habitaciones, 1 doble, cocina y baño reformados, con galería anexa. OPORTUNIDAD.
80.000

C.E. en trámite

¡OCASIÓN!

COMPRAMOS TU PISO • SOLUCIONAMOS EMBARGOS
¡SI QUIERES ALQUILAR O VENDER TU PISO.....
1P C&M.indd 2

210.000€

REF.6201 Z. PAÏSOS CATALANS. Piso reformado y pk

mente reformad de diseño moderno, 4 hab. (2
dobles), baño con ducha
y aseo, gran salón com.
30m2,
cocina, lavadero,
80.000
calefacción, ascensor.

REF.4441 - MATARÓ - Z. CERDANYOLA

199.000€

REF. 2450 EIXAMPLE.

vo, tiene 2 hab. 1 doble,
baño con ducha, salón
comedor de 22m2 y
cocina semi americana,
cuarto
lavadero, suelos
80.000
de parquet, calefacción
central, ascensor.

C.E. en trámite

130.000€

REF. 2457 EIXAMPLE. O-

REF. 4443 ROCABLANCA.

C.E. en trámite

115.000€

REF. 3111 ROCAFONDA.

106.000€

T. 937 965 148
19/10/16 17:12

Mataró. Cirera

Serietat i eﬁcàcia
al millor preu

107.260€

Piso 85m², 3 habit. 1 baño + 1 servicio, cocina off., salón comedor,
galería, calefac.,, cierres aluminio, trastero, terrado com.!! T150889

Mataró. Peramàs

126.000€

MATARÓ C/ St. Josep, 66
(cant. el Torrent, 57)
www.finquescastella.com
info@finquescastella.com

T. 93 757 83 83

Mataró. Cent�e

142.300€

Excelent pis reformat 75m2., 2 Habit., bany complet, cuina off., saló menjador balcó, calefacció, parquet, tanc. alumini, ascensor!
T150355

Mataró. Cent�e

202.260€

Àtic 80m², 3 hab. 2 banys compl, cuina off., saló, llar de foc, galeria, aa/cc,
tanc. alumini, magnífica terrassa 50m² barbacoa + estudi 20m2!! T150982

Pl. baixa 65m², 2 habit., 1 bany amb dutxa, cuina office, saló menj. 20m²,
tanc. alumini doble vidre, possibilitat mobles, pati 12m2!!
T151055

Mataró. Parc Cent�al

180.285€

Pis 70m². 2 hab, bany complet, cuina office, saló menjador, balcó, galeria, aa/cc, parquet, ascensor, traster jardí i piscina!!
T151011

Mataró. Cent�e

295.000€

Casa 185m², pl.b. menjador, cuina, pati 15m². 1ª pl. 2 hab, 1 bany 2
balcons. 2a. Pl. 2 habit. 1 bany, 2 balcons. Estudi, tssa 15m²!! T250214

MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:

www.ﬁnquescastella .com

Ving�i a les nost�es oﬁcines i li farem una selecció personalitzada
2P CASTELLÀ.indd 2

18/10/16 11:33

Ges

0€

0€

5€

m

a

Cases i pisos de llog�er

T109571 Mataró. Centro Tercer piso sin ascensor de
65m², 3 habitaciones, 1 baño completo, cocina office,
salón comedor, Junto a todos el servicios !! 450€/Mes

T110419 Arenys de Munt. Piso en planta baja de 40m², 1
habitación, 1 baño completo, salón comedor con cocina
integrada equipada con vitrocerámica, horno y campana, preciosa terraza independiente de 22m², parking,
Zona comunitaria con piscina!!!
500€/Mes
T109610 Mataró. Centro. Piso de 85m², 4 habit. 1 baño
completo, cocina office reformada, salón comedor con
salida a balcón, galería, Muy soleado!!
525€/Mes
T110550 Mataró. Cirera. Piso en planta baja sin amueblar de 80m², 2 habitaciones, 2 baño completos, salón
comedor con cocina integrada, galería, calefacción,
suelos de parquet, cierres de aluminio, ascensor, zona
tranquila y familiar!!!
550€/Mes
T110421 Mataró. Centro. Piso totalmente amueblado
impecable de 50m², 1 habitación, 1 baño completo,
cocina office totalmente equipada, salón comedor con
cocina integrada, galería, aa/cc, cierres de aluminio,
suelos de parquet, ascensor, trastero, terraza soleada de
10m² !! Disponible 15 de noviembre!!
575€/Mes
T110103 Caldes d’Estrac. Centre. Fantastico piso de
100m², 4 habitaciones (2 dobles) 2 baños, cocina office,
aa/cc, cierres de madera, galeria, 2 terrazas de 15m² i
parking opcional. Todo amueblado. Muy soleado!!! Posibilidad de alquilar por temporada!!!
650€/Mes

T102908 Mataró. Cirera. Piso en planta baja reformado de
108m², 4 habitaciones, 1 baño completo + 1 de servicio,
cocina office, salón comedor, cierres de aluminio, Patio de
60m², disponible 31 de octubre!!
650€/Mes

T110102 Caldes d’Estrac. Centre. Piso 100m² sin amueblar, 4 habitaciones (2 dobles) 2 baños, cocina office, calefacción, cierres de madera, lavadero, parking opcional, 2
terrazas de 15m²,piso muy soleado!!!
650€/Mes
T1110405 Mataró. Cerdanyola. Piso de 92m² con 3
habitaciones, 2 baños, cocina independiente, cierres de
aluminio, suelos de gres, ascensor y balcón de 4 m². Bien
conservado, para entrar a vivir!!!!
650€/Mes
T110244 Mataró. Peramàs. Disponible en noviembre
- piso muy acogedor de 70m², 3 habitaciones, 1 baño
completo,
office totalmente
equipada, salón
coT1.50708cocina
- Mataró.
Centre. Excel.lent
pis nomedor
salida
balcón,3aa/cc,
ventanas
decomplet,
aluminio,
més 4con
veins
dea75m²,
habit,
ascensor,
amueblado
y muy soleado
!!!1 bany650€/Mes

saló de menjador de 25m² amb sortida a balcó,

cuina offi
ce, aa/cc,
tancaments
d’alumni,
T108083
Mataró.
Centre.
Piso en estado
impecablegade
40m²,
1 bañoassolellat!!
completo, salón comedor
con
leria, 1tothabitación,
exterior molt
127.300€
cocina integrada, balcón, aa/cc, tierras de mármol, cierres
de aluminio, ascensor, plaza de parking incluido, Totalmente amueblado !!!
650€/Mes
T1.10413 Mataró. Centro. Piso sin amueblar de 50m², 2
habitaciones, 1 baño completo, cocina office, salón comedor con salida a balcón, calefacción, ascensor, parking y
trastero incluido, Muy soleado!!
675€/Mes

T1.10416 Mataró. Rocafonda. Piso 95m², 4 hab, 1 baño
completo, la cocina office totalmente equipada, salón
comedor con salida a balcón, galería, aa/cc, cierres de
aluminio, Totalmente amueblado !!!
675€/Mes
T1.10406 Mataró. Centro. Piso 80 m², 3 habit. 1 suitte,
baño refor., cocina, cierres de aluminio, galeria, ascensor.
Para entrar a vivir!!!!
700€/Mes
T1.10044 Mataró. Ciutat Jardí. 1er piso 90m², 650 m²
de terreno, 2 habit., 1 baño, cocina office, tza 30 m² y
jardín!!! Amueblado, para 6 personas!!
700€/Mes
T1.10322 Mataró. Centre. Piso obra nueva 65 m², 2 habitac., baño con ducha, cocina americ. equipada, aa/cc
y calor bomba aire, placas solares y ascensor. Con una
preciosa terraza de 60 m²!!
850€/Mes
T110373 Canyamars. Precioso dúplex de 135 m², 5
habit., 2 baños, cocina calefacción, chimenea, armarios
empotr. galeria, trastero y terraza 20 m²!! 900€/Mes
T110378 Sant Vicenç de Montalt. Dúplex amueblado de
140 m², 3 hab. dobles, 2 baños, cocina con electrodomésticos, armarios empotr, calefacción, galeria con lavadora y secadora. Magnifica zona comunitaria con piscina y parking!! Facil acceso a la playa!! 1.200€/Mes
T420112 Argentona. Casa 4 v. en zona resid., 180m², 4
habit.,, 2 banys complets + 1 servei, cuina office, saló
menjador, llar de foc, calefacció, tanc. alumini, tssa de
20m², garatge per a dos cotxes, traster, espectacular
jardí de 210m² amb barbacoa d’obra!!! 1.650€/Mes

Tr�qui'ns: T 93 757 83 83

MATARÓ C/ St. Josep, 66 www.finquescastella.com
T1.50103 - Mataró. Cirera. Pis de 90m2 de
superficie, disposa de 4 Habitacions. 1 bany,
la
T302897
Mataró. Cent�o
cuina office equipada, amb armaris encastats,
Local de 100 m² actualmente
Calefacció, Terres de gres / ceramic. Amb vistes
centro de estética, en muy
al mar. Terrassa Porta blindada!!!
157.260€
buen estado!! BIEN SITUADO!!!!!!
500€/Mes

T101661 Mataró. Cent�o
Piso de 90m², 3 habitaciones,
1 baño completo, cocina office, salón comedor con salida
a balcón, galería, ascensor,
Muy cerca de la estación!!
500€/Mes

T110143 Mataró. Cerdanyola
Piso alto sin ascensor de 80m²,
4 habitaciones (1 doble), baño
y aseo, salón comedor con salida a balcón, galería, carpintería de aluminio, totalmente
amueblado y muy soleado!!!
580€/Mes

T108349 Mataró. Peramàs
Piso de origen muy conservado de 90m², 3 habit., 1 baño
completo con ducha, cocina
office, salón comedor con
balcón, suelos de parquet,
ascensor, disponible en noviembre!!
600€/Mes

T302902 Mataró. Llantia
SE TRASPASA bar restaurante con licencia activa y
derecho a terraza. Mobiliario,
electrod.,calefacción, aa/cc.
cocina indep., almacén, 2 lavabos 1 minusvalidos, toldo
y alarma. Comedor sup. 30
m². Tza 20 m², 5 mesas y 20
sillas!
700€/Mes

T101322 Mataró. Cent�o
Piso obra nueva de 65m²,
2 habitaciones, 1 baño con
ducha, cocina americana
equipada, aa/cc y calor por
bomba de aire, aislamiento
térmico, placas solares y ascensor. Preciosa terraza de 60
m²!!!
850€/Mes

T110408 Mataró. Vista Aleg�e
Piso todo exterior impecable
110m², 4 habit (1 suite), 2
baños completos, cocina office totalmente equipada, salón comedor con balcón, galería, aa/cc, cierres exter. de
aluminio, ascensor, parking y
trastero opcional, Totalmente
amueblado!! 850€/Mes

T302846

Mataró. Cent�o

C/Pujol (cerca de la Riera
- en traspaso, restaurante
en pleno funcionamiento.
Está totalmente equipado.
Con un diseño muy actual!!
1.500€/Mes

Gestió de llog�ers • Agents d’asseg�rances • Administ�ador de comunitats
2P CASTELLÀ.indd 3
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Les vivendes estrella

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

MATARÓ - Escorxador

R 17548

MATARÓ - Rocablanca

R 17303

MATARÓ - Rocablanca

R 17752

Oportunitat! Pis 1/2 alçada, per reformar al seu gust, moltes possibilitats.

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

Fantàstic dúplex amb terrassa de 25m2,
traster i golfes, 2 habs + 1 lavabo i bany.

66.050 €

106.000 €

135.000 €

MATARÓ - Rda. Exterior

R 17707

MATARÓ - Cerdanyola Sur R 17788

Ediﬁci amb ascensor pis alt lluminós i
vistes panoràmiques, 3 habs + 1 bany.

Magníﬁc pis 4 habit. amb ascensor, 1
lavabo i bany complet, molt assolellat!

Magníﬁc dúplex, terrassa de 60m2, 4
habs amplies, cuina ofﬁce, ascensor.

136.000 €

146.000 €

180.000 €

MATARÓ - Peramàs

R 16145

R 15907

Gran pis 134m2, totalment exterior
amb terrassa i traster, 4 habitacions.

MATARÓ - Centre

MATARÓ - Parc Central

R 14368

MATARÓ - Cirera

R 41041

Pis seminou, 4 habs molt àmplies, 2
banys i menjador 22m2, 2 balcons.

Casa cantonera orientada al mar assolellada i exterior, 4 hab. dobles i pati.

259.000 €

260.000 €

190.000 €

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

POBLACIÓ I ZONA

CARACTERÍSTIQUES

PREU DE
VENDA

QUOTA
HIPOTECÀRIA

LLOGUER
APROXIMAT

RENDIBILITAT

R.16489

MATARÓ - Escorxador

Pis - 57m2 - 3 hab

56.000 € 206,99€/mes

450€/mes

9,64%

R.17739

MATARÓ - Rocafonda

Pis - 60m2 - 3 hab - 1 bany

65.000 € 240,25€/mes

450€/mes

8,31%

R.17572

MATARÓ - Cerdanyola

Pis - 60m2 - 3 hab

75.000 € 277,21€/mes

525€/mes

8,31%

R.16532

MATARÓ - Rocablanca

Pis - 67m2 - 2 hab - 1 bany

80.000 € 295,70€/mes

550€/mes

8,25%

450€/mes

6,35%

R.17532

MATARÓ - Centro

Pis - 37m2 - 1 hab - 1 bany

85.000 € 314,18€ /mes

R.16538

MATARÓ - Havana

Pis - 80m2 - 3 hab - 1 bany

97.260 € 359,49€/mes

550€/mes

6,80%

R.17303

MATARÓ - Cerd.Norte

Pis - 75m2 - 3 hab

106.000 € 391,80€/mes

600€/mes

6,79%

R.14943

MATARÓ - Cirera

Pis - 52m2 - 2 hab

116.000 € 428,76€/mes

625€/mes

6,47%

R.17610

MATARÓ - Via Europa

Pis - 2 hab -pk - traster

127.000 € 469,42€/mes

650€/mes

6,14%
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ECONÒMICS

són exclusives d’Urbenia

ArenysdedeMar
Mar
Premià

Riera Pare Fita, 30

Gran Via, 218

El Barcelona
Masnou

Avda. Borbó, 17
c/Barcelona, 14

93 798 01 11 · info@urbenia.es · www.urbenia.es
LLAVANERES - Centre

PREU:

R 17695

320.000€

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 ﬁnca.
MATARÓ
- Via Europa
21660 MATARÓ
RR30905
RR23298
- Cirera
15307
Pisdecom
nou,
totalment
exterior.
Apartament
habitació, cuina
baixa ded’1
3 habiaycions,
cuina
Pis
mitja
alçada
de 60m²
de Zona Planta
comunitària
amb piscina,
roure, saló-menjador
amb sortida
independent
i saló amb sortida
a pati.
superfície,
exterior,
3 habs, pàrquing
balcó
i traster.
exterior a balcó.
i bany
complet.

MATARÓ
Escorxador
MATARÓ - -Rocafonda

45.000 €
550€/mes

620€/mes
50.000 €

MATARÓ--Cerdanyola
Rocafonda RR14689
23217
MATARÓ

RR23248
MATARÓ- Cerdanyola
- Peramàs
MATARÓ
15585
Pis
91m2, 3 habitacions
2 banys
Pis
dede
2 habitacions,
un bany icomplet
complets.
Balcó
tipus terrassa
de
reformat,
cuina
independent.
Ocasió!
12m2. Amb ascensor.

MATARÓ
Serra
MATARÓ -- Camí
Centre

MATARÓ -- Rocafonda
Semi Centre
MATARÓ

ECONÒMICS
LLOGUERS

ure

Mataró
Premià
Mar
Mataró
Arenys
de de
Mar
C/Unió,Prim,
59 bis82
C/De la Mercè, 74
Ronda
Rda. Prim,
82
Plaça
Illa Cristina,
4 Riera Pare Fita, 30

Pis
3 habs,en
totalment
Pisde
seminou
ﬁnca dereformat,
només 4
saló
amb
sortida
a balcó.
Ocasió.
veïns,
amb
ascensor
i 3 habitacions.
Totalment exterior.

590€/mes

685€/mes
58.000 €

23322
RR11023
Pis
molt
d’encant
completament
Pis
deamb
65m2,
ben
distribuït,
sol i vistes,
reformat,
habitacions
dobles i bany
ben
ubicat i 2
còmode.
Molt interessant.
complet.

MATARÓ- -Cirera
Cerdanyola R R23303
MATARÓ
12701
Pisdetipus
dúplex sense
ascensor,
Pis
3 habitacions,
un bany
complet,
3 habs i exterior
terrassai independent
d’ús
totalment
vistes impressioprivat!
nants.

MATARÓ- -Cirera
Havana
MATARÓ

590€/mes
50.000 €

59.000 €
700€/mes

23229
RR 14406
Ampli
de 90m2 i 3 habs,
Pis depis
4 habitacions,
cuinacalefaccio
i banys
ireformat,
aire acondicionat.
al mes
saló ambDisponible
balcó, lluminós.
d’octubre.

66.000 €
750€/mes

R 22212
14756
Pis amb
de 3completament
habitacions,
Ampli
pis ascensor
molt lluminós,
cuina independent,
portes
roure,
exterior,
moblat i equipat
amb
electroﬁnestres d’alumini.
domèstics.

69.000 €
850€/mes

MATARÓ
Z. Vallveric
MATARÓ --Rocafonda

RR 21864
15256
Espectacular
pishabitacions,
de 95m2 decuina
3 habs,
Ampli pis de 4
amb
acabats d’alta
qualitat,
totalment
independent,
totalment
reformat,
exterior
terrassa.amb molta llum.

1.050€/mes
70.000 €

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