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La Casa de Andalucía està d'aniversari 
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www.sucasa.es
+ Informació + immobles + fotos

66.000€

PAGUE MENOS QUE UN ALQUILER
Ref. 12499 Jto. Rda. Pintor Estrany: Primer 
piso  en perfecto estado sin necesidad de gran-
des reformas. En edifi cio de pocos vecinos. 3 
dormitorios. Sala de estar. 2 balcones (ante-
rior/posterior). Baño con ducha. Precio real-
mente asequible. 

250.000€

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

122.000€

DE AMPLIAS MEDIDAS
Ref. 11995 Z. AVDA. PINTOR ESTRANY: 
Ubicado sobre avda principal. Excelente vi-
vienda 100 m2 en edifi cio con buena imagen. 
De espacios amplios y estado interior real-
mente impecable. 3 dormitorios (antes 4). Sa-
lón comedor 28 m2 con “llar de foc”. Cocina 
offi ce equipada 12m2. 2 baños. Ascensor!

172.000€

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

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

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

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

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

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

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

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

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

T. 93 757 12 82

25 ANYS

(Entreguem 6.000€ a l’acte)

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

+ DE 13.000 IMMOBLES GESTIONATS

T

VENUT!

Ref. 12547
CENTRO. PZA. TERESAS

75.000€

 que s’adapti 

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

73.500€

¡INVERSIÓN!
Ref. 12454 JTO. CTRA. DE MATA: 2º piso 
de altura asequible y totalmente reformado . 
Sea propietario y pague menos que un alqui-
ler.  Presenta una distribución muy acertada 
sobre 70m2. 3 dormitorios ( act 2).Salón co-
medor ampliado. Cocina totalmente actuali-
zada. Baño c/ducha. Suelos de parquet.

T

296.000€

LOCAL INDUSTRIAL
Ref. 12565 CENTRO. JTO. PZ. CUBA: 365m2+ 
despachos. Zona de mucho paso. Ventajas de 
una nave industrial (fuerza/muelle carga acceso 
camiones /aparc. clientes 4 vehículos) y benefi -
cios de local semi-comercial (para venta al de-
talle / fácil localización /Excel. Comunicación).
Altura 4 mts. Cualquier actividad. Vestuarios.

T

215.000€

PERFECTAMENTE UBICADO
Ref. 12573 CENTRO. RONDAS: En edifi cio 
semi-nuevo. Bonita vivienda 1/2 altura, sobre 
una superfi cie de 90 m2.Presenta unos acaba-
dos /imagen realmente buenos. 3 dormitorios. 
Salón comedor amplio y bien orientado sobre 
avenida principal. Cocina equipada.2 baños.
Vistas despejadas.

T

66.000€

PAGUE MENOS QUE UN ALQUILER
Ref. 12499 Jto. Rda. Pintor Estrany: Primer 
piso  en perfecto estado sin necesidad de gran-
des reformas. En edifi cio de pocos vecinos. 3 
dormitorios. Sala de estar. 2 balcones (ante-
rior/posterior). Baño con ducha. Precio real-
mente asequible. 

T

130.000€

ÁTICO CON TERRAZA 35M2
Ref. 12228 SEMI-CERDANYOLA: De las 
mejores opciones por precio. Perfectamente 
comunicado. De media altura, edifi cio de re-
ciente construcción. Destaca su luminosidad 
y sol. Distribu-ción muy acertada. 2 dormito-
rios. Salón comedor. Cocina integrada. Par-
king Incluido!!

T 157.000€

BUEN PISO!
Ref. 12370 Z. ROCABLANCA: Vivienda  
de 70m2 tipo ático  + terracita superior de 
35m2. Pocos vecinos. 2 dormitorios. Amplio 
salón de 26 m2. Cocina independiente. Baño. 
Acabados de calidad. Parking opcional. Muy 
buena compra.

T

188.000€

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

T

280.000€

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

T250.000€

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

T

122.000€

DE AMPLIAS MEDIDAS
Ref. 11995 Z. AVDA. PINTOR ESTRANY: 
Ubicado sobre avda principal. Excelente vi-
vienda 100 m2 en edifi cio con buena imagen. 
De espacios amplios y estado interior real-
mente impecable. 3 dormitorios (antes 4). Sa-
lón comedor 28 m2 con “llar de foc”. Cocina 
offi ce equipada 12m2. 2 baños. Ascensor!

T

172.000€

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

T

96.000€

EXTERIOR 100%
Ref. 12280 Z. AVDA. PINTOR ESTRANY: 
Piso de 86 m2, restaurado de estado e ima-
gen impecable. No alto y emplazado en ca-
lle tranquila. Salón comedor amplio. Balcón 
soleado. Cocina equipada. Galería anexa.3 
dormitorios. Calefacción. Puertas cedro. Ven-
tanas aluminio. Buen piso a buen precio.

T

Ref. 12547
CENTRO. PZA. TERESAS

2P SU CASA.indd   3 2/11/16   17:02



Sin título-3   2 2/11/16   15:14



Sin título-3   3 2/11/16   15:14



 ciutat
Recels de l'oposició amb les 
ordenances fiscals

 ciutat
Jornada d'arquitectes per 
debatre sobre el territori

 reportatge
40 anys de la Casa de Andalucía

 esport
Tot el futbol mataroní avança en 
una jornada rodona

 cultura
Marcos Franz presenta disc al 
Clap

 perfil
Xavier Pujol,
l'educació del canvi

MATARÓ
i MARESME

MATARÓ
i MARESME

Número 1744

del 4 al 10 
de novembre de 2016

Codi QR 
Llegeix el Tot Mataró
al teu mòbil o tablet

Carrer d’en Xammar, 11
08301 Mataró
Telf: 93 796 16 42
Mòbil: 605 686 147
www.totmataro.cat
www.eltotesport.com
www.portalmataro.com
mataro@totmataro.cat 
redaccio@totmataro.cat
atencioclient@totmataro.cat

Ofi cina: Paquita Cruz i Carme Fabrés (atenció al client), Joan Guillén (disseny) i M. Fernanda Marañón. 
Redacció: Mireia Biel, Cugat Comas (coordinació), Diana Gomà, Marta Gómez.  
Fotografi a: Daniel Ferrer | Coordinador:  Àlex Gomà

DIPÒSIT LEGAL: B-18.356-1981 | Imprimeix: LITOGRAFIA ROSÉS

Distribució Gratuïta a Mataró, Argentona, Vilassar de Mar, Arenys de Mar, Caldes d’Estrac, Llavaneres

EL TOT MATARÓ no es fa necessàriament responsable del contingut dels articles, opinions i missatges comercials inclosos en la revista. 

30.000
exemplars setmanals

Difusió controlada per l’ofi cina de Justifi cació de la DifusióPublicació associada: Audiència controlada per:

Edita: EL TOT MATARÓ S.L. 
Director: Antoni Rodríguez 
Administració: Maria Carme Rodríguez

Amb la col·laboració de: 

PEFC/14-38-00127

SUMARI 1744.indd   1 2/11/16   15:26



paginas para pdf's (2) copia.indd   2 4/10/16   12:05



la conversió en àpat per mor de l’escorregut i els galets, 
enfront el minimalisme de la llesca de pa, el tomacó, 
la sal i l’oli preparats en un tres i no res.

La segona, la també evident coexistència de diversos 
enfocs a l’hora d’entendre el concepte cuina. En des-
taco dos. El que la considera fruit d’un procés històric 
i, per tant, dipositària d’algunes essències nostres que 
cal conservar, i el que la veu simplement com una ma-
nera de resoldre les nostres necessitats fi siològiques 
de la forma més efi cient possible. El classicisme i la 
modernor. Perquè, no ens enganyem, l’escudella és la 
continuació d’aquelles coccions que feien els nostres 
ancestres a la marmita que penjava damunt del foc de 
la comunitat. I el pa amb tomàquet, no deixa de ser 
la solució que vàrem adoptar els catalans per estovar 
i fer més mengívol el pa sec del rebost.

Per això, potser no hauríem d’haver votat la pilota d’or. 
El millor jugador del món. Hauria estat més enriquidor 
saber quina entenem que és la millor selecció nacional.

Si sou servits: Francesc Murgadas- AMIC

 De la mà de la revista Cuina, Catalunya ha votat. I 
de poc no empata en la darrera votació entre els dos 
fi nalistes, l’escudella i el pa amb tomàquet, que s’ha 
acabat enduent el plat nadalenc. Demostrant un cop 
més que això de la cuina és una realitat complexa a la 
qual es pot accedir des de plantejaments i punts de 
vista força diferents. Només dos apunts. Dues apor-
tacions al debat. Modestes, però que crec que poden 
aportar-hi algun element de refl exió.

La primera, la més que evident coexistència de dues 
cuines força diferents. La de cada dia i la dels dies ex-
cepcionals, les festes. Dues cuines que es diferencien en 
molts aspectes d’entre els quals jo en destacaria dos. La 
riquesa d’ingredients i la complexitat de les tècniques. 
I cal reconèixer que els dos fi nalistes, l’escudella i el pa 
amb tomàquet, exemplifi quen les dues cuines a la per-
fecció. Les tres carns, verdures i llegums de l’escudella, 
manipulades i cuites en un procés pacient rematat amb 

La nostra escudella

L’ENQUESTA

Estàs a favor que t'apugin 
l'IBI per inversió social?

74,5% No.
25,5% Sí

MARCOS FRANZ

LA PREGUNTA

Ets partidari d'innovar o de 
ser "clàssic" en l'educació?

MIS IBÉRICA

Com cada 28 d'octubre, el degoteig de mataronins acostant-se a 
Sant Simó divendres passat va durar tot el dia.

APLAUDIT:  El mataroní presenta 
disc al Clap, jugant a casa, i es vol 
reivindicar com a músic més enllà 
de la seva carrera d'actor.

CASTIGAT: Mal inici de temporada 
de l'equip, que cal que faci pinya 
i comenci a encadenar resultats 
satisfactoris.

VOTA L'ENQUESTA A:

mataró cat

Daniel Ferrer 

Davant de tot

Davant de tot 1744.indd   1 2/11/16   18:34
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S’ACABA LA TRACA
Els Capgrossos tanquen temporada diumenge amb 
la Diada Mariona Galindo Lora a Santa Anna
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Especial Havana-Palau
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 Foto antiga Les portades

  Són moltes les fotografi es anti-
gues que hem mostrat d'àpats en 
família o amb amics a l'aire lliure. 
Una tradició que es manté, però 
que ha perdut força amb els anys. 
Qui fa, avui en dia, una arrossada 
amb amics a la muntanya? 

Això és precisament el que esta-
ven preparant els quatre amics que 
apareixen a la fotografi a d'aques-
ta setmana, cedida per Joan Julià 

Una arrossada amb amics

i que mostra a Julià, Gasol, Fité i 
Nogueras, inseparables i preparats 
amb tot el necessari per a preparar 
un bon arròs. 

Les coses han canviat i molt, 
fi ns i tot la indumentària per a fer 
aquestes sortides. Als anys 50, de 
quan data la fotografi a, els homes 
vestien amb camisa i amb armilla 
i sabatilles. I, és clar, com marcava 
la moda, el bigoti no hi podia faltar. 

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

Foto: Joan Julià

Foto antiga 1744.indd   1 2/11/16   15:22



Segons el desè Índex d’Eficiència a la Llar elaborat per la 
Fundació Gas Natural Fenosa, les llars catalanes podrien 
estalviar fins a 155 milions d’euros a l’any fent un bon 
manteniment i ús de la calefacció. 

1. Manté la teva llar entre els 19ºC i 21ºC. A les habitacions 
on només dormim, la temperatura hauria de ser entre 
16ºC i 18ºC. Recorda! Per cada grau més de calefacció 
s’augmenta el consum energètic un 7%.
2. Purga els radiadors periòdicament, ja que l’aire acu-
mulat dificulta la transmissió de la calor de l’aigua calenta 
a l’exterior. 
3. Tanca les claus dels radiadors i la porta en aquelles 
habitacions que no facis servir habitualment.
4. Per ventilar la llar a l’hivern és suficient amb obrir les 
finestres uns 10 minuts totalment, ja que estalvies més 
que deixant-les mig obertes.
5. Realitza un manteniment periòdic de la caldera i l’equip 
de calefacció per part d’un professional per garantir un 
funcionament òptim.  

Consells per estalviar en calefacció

Arriba l’hivern, posa a punt la teva calefacció
Les llars catalanes podrien estalviar fins a 155 milions d’euros a l’any fent un bon man-
teniment i ús de la calefacció, segons el desè Índex d’Eficiència a la Llar elaborat per la 
Fundació Gas Natural Fenosa.

 Amb l’arribada de l’hivern i la baixada de tempera-
tures, és necessari fer una revisió de les instal·lacions 
de gas i els equips de calefacció per tal que funcionin 
correctament. D’acord amb la legislació vigent, les 
nostres instal·lacions domèstiques han de passar cada 
cinc anys una inspecció periòdica obligatòria. Així ma-
teix, un cop a l’any els usuaris han de realitzar també 
un manteniment de la caldera i instal·lacions de cale-
facció amb una potència superior als 70Kw. Aquests 
controls ens permetran estalviar energia, disminuir el 
cost econòmic de la nostra factura i garantir una major 
seguretat per a les persones. 

Per posar a punt la nostra instal·lació de gas, de cara 
a garantir-ne la màxima seguretat i eficiència, hauríem 
de seguir una sèrie de consells: comprovar que les rei-
xetes de ventilació funcionen correctament i que no hi 
hagi cap obstrucció; assegurar-nos que qualsevol mo-
dificació de les instal·lacions de gas sigui realitzada per 
un especialista seguint la normativa; i instal·lar-se un 
dispositiu que impedeixi el funcionament simultani de 

la campana extractora i la caldera de gas o escalfador.  
Així mateix, és recomanable tancar la clau de pas en 
cas d’una absència prolongada.

Els radiadors poden necessitar una purga, sobretot 
al començament de cada temporada d’hivern. Per fer-
ho, obre una mica l’aixeta situada a la zona superior 

de cada radiador per treure l’aire i posa un got a sota 
per recollir l’aigua que caigui. Però vigila! Procura no 
treure’n molta per no baixar excessivament la pressió 
del circuit. Llegeix les instruccions del fabricant per co-
nèixer la pressió correcta i el mètode per afegir o treure 
aigua al circuit en cas que fos necessari.

Contingut elaborat amb la informació de Gas Natural Fenosa

núm. 1744 del 4 al 10 de novembre de 2016Reportatge
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El primer 9 de 8 dels Capgrossos, carregat a Girona i la torre de 9, carregada a Vilafranca. Capgrossos 

Dues aletes de gamma extra en 48 hores   
El 9 de 8 carregat a Girona castiga els Capgrossos, que "només" carreguen la torre de 
9 per Tots Sants a Vilafranca i no intenten el 5 de 9

Castells: Cugat Comas

 Els Capgrossos de Mataró ar-
riben a la seva Diada Mariona 
Galindo Lora d'aquest diumen-
ge amb dues aletes més de gam-
ma extra, però insatisfets perquè 

ni el 9 de 8 de diumenge passat a 
Girona ni la torre de 9 de dimarts a 
Vilafranca van ser èxits complets. 

La de Girona és una diada es-
timada pels Capgrossos que cada 
any hi comencen a fer espetegar 
la seva traca fi nal. El segon petard 

de la seqüència no va produir l'ex-
plosió esperada. Després d'un 3 de 
9 executat amb pausa van atacar 
per primer cop el 9 de 8 amb el 
qual, de forma literal, es posa tota 
la carn a la graella. Els de blau el 
van afrontar amb decisió, al primer 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat

Obertura 1-2 ciutat 1744.indd   2 2/11/16   17:11



Aquest diumenge hi ha castells a Mataró, amb la darrera gran 
cita dels Capgrossos amb el seu públic. Serà a la Plaça de Santa 
Anna, en la Diada Mariona Galindo Lora que els de la camisa 
blava compartiran amb els Castellers de la Vila de Gràcia i els 
Castellers de Lleida. Tot sembla indicar que els Capgrossos abai-
xaran revolucions i pretensions respecte de les últimes diades i 
es plantejaran els castells de 9 com a sostre. Després de la diada 
d'aquest diumenge als de blau encara els quedarà com a gran 
reclam la Diada dels Minyons, a Terrassa, el 20 de novembre, 
quan la colla podria plantejar-se el 5 de 9 amb folre com a gran 
objectiu, després d'aparcar-lo a Vilafranca.

Diumenge, Diada 
Mariona Galindo Lora El cartell de la diada, 

de Marta DuranDues aletes de gamma extra en 48 hores   

peu, un cop totes les mides van ser 
donades per bones. La importació 
de la pausada, de la pujada se-
qüencial, del ritme de cada pis, tot 
semblava respondre perfectament 
al pla. Tot menys el tres central, 
una mena de paret mestra sobre 
la qual reposen les torres, que va 
començar a patir massa aviat. Molt 
compassats, els tres enxanetes van 
dibuixar les tres aletes a la vegada 
però ja llavors el castell feia pam-
pallugues i s'estava quedant sense 
benzina. Amb la sortida de dosos 
va acabar reblant tot el castell. La 
llenya va fer mal.

Torre carregada
48 hores després, ja a Vilafranca, la 
colla va entrar a plaça disposada 
a superar les baixes ocasionades 
i tornar a afi nar-se però amb la 
feina a mitges, altre cop la llenya 
va fer acte de presència. Va ser 
amb la torre de 9, un castell que 
els de blau no deixaven en només 
carregat des de feia quatre anys. 
La plaça i les diferents "photo fi -
nish" van donar com a carregat 
el castell però als blaus se'ls va 
escapar la possibilitat d'apujar 
després l'aposta de gamma extra i 
van aparcar el 5 de 9 amb folre. Van 
conformar-se amb dos castells més 
de 9. Aquest cop el dos va pujar 
menys controlat que el Concurs, 
es va girar i tot i que semblava per 
un moment que es parava, amb 
l'entrada de l'aixecador, va acabar 
esvaint-se.

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1744 del 4 al 10 de novembre de 2016

Obertura 1-2 ciutat 1744.indd   3 2/11/16   17:11



*4 m d'instal·lació màxima

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

· Per 150€ més instal·li: o

MARCA A ESCOLLIR:

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

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

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

MARCA A ESCOLLIR:

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

MARCA A ESCOLLIR:

Instal·lació inclosa*
670€

3.000 Frig.
Instal·lació inclosa

25KW

1.365€

Inclou el tram de sortida de fums 
subministrats amb la caldera

L'ofrena floral al monument a Miquel Biada  R. Gallofré - AM 

  L’alcalde, David Bote, va presidir 
el passat divendres 28 d'octubre al 
vespre l'ofrena fl oral davant el mo-
nument en honor a Miquel Biada, 
situat a la plaça del mateix nom, 
amb motiu del 168è aniversari del 
primer ferrocarril de la penínsu-
la. L'ofrena va fi nalitzar amb una 
cantada d'havaneres amb el grup 
Vol de gavines.

 Amb aquest acte la ciutat ret 
cada any homenatge a l’impulsor 
del primer tren que va cobrir el 
trajecte Barcelona-Mataró. A part 
de l’alcalde, hi van assistir regidors 

Mataró recorda, com cada 28 d'octubre, la figura de 
Miquel Biada amb una ofrena floral

de l’Ajuntament, representants 
del Cercle Històric Miquel Biada 
i familiars del mataroní il·lustre.

Conferència de Ricard Font
L’ofrena va tenir lloc després de 
la conferència "Infraestructures 
ferroviàries: passat o futur" 
que va anar a càrrec del se-
cretari de Territori i Mobilitat 
del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya, Ricard Font, al 
Centre Cívic Cabot i Barba i s’em-
marca dins el programa d’actes 

Culminen els actes de l'aniversari del primer 
ferrocarril de la Península

commemoratius dels 168 anys 
del ferrocarril a Mataró, que in-
clou una quinzena d’activitats que 
s'allargaran fi ns al 20 de novembre.

Amb els actes del passat 28 d'oc-
tubre s'acaba la programació sobre 
el ferrocarril que durant tot el mes 
s'ha celebrat a Mataró. Uns actes 
que van tenir el pes més gran el 
mateix dia 28 i el cap de setmana 
anterior amb una Fira Ferroviària 
que cada any acull més visitants i 
que des de l'Ajuntament ja s'apun-
ta com un dels elements de pro-
moció de ciutat més importants 
per a Mataró, amb la voluntat de 
potenciar-la.  Redacció

Ciutat
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Descendents de personatges històrics del ferrocarril, de esquerra a dreta: José Luis Viada García, Antoni Biada 
Salat, Lluís Eduard Pilon Maristany i Francesc Gumà Ràfols

  Dins del programa d’actes per 
commemorar el 168è aniversa-
ri de l’arribada del primer tren a 
Mataró, al Museu del Ferrocarril de 
Catalunya de Vilanova i la Geltrú, 
el dia 25 d’octubre, Xavier Nubiola 
de Castellarnau va presentar la 
conferència “Eduard Maristany 
i Gibert, senyor del ferrocarril”. 
La vetllada va ser un acte me-
morable, ja que va permetre que 
hi coincidissin els descendents 
de tres fi gures clau en la història 
dels ferrocarrils catalans: Miquel 
Biada i Bunyol, promotor de la 

La vetllada celebrada al Museu del Ferrocarril va inclou-
re una conferència sobre Eduard Maristany

línia Barcelona-Mataró, Francesc 
Gumà i Ferran, promotor de la lí-
nia Barcelona-Vilanova, i Eduard 
Maristany i Gibert, marquès de 
l’Argentera, director general de 
la ‘Compañía de los Ferrocarriles 
de Madrid a Zaragoza y a Alicante’ 
(M.Z.A.) propietària aleshores de 
les línies mencionades.

Maristany, les va renovar total-
ment introduint un sistema "ban-
lieue" de doble via amb tracció a 
vapor, que es pot considerar l’ini-
ciador del primer pla global d’en-
llaços ferroviaris de Barcelona, el 

Una trobada sobre el ferrocarril reuneix 
descendents de Biada, Maristany i Gumà

que ara diríem rodalies, consi-
derat com un model innovador 
a tot Europa. L’estació actual de 
Mataró inaugurada el 1905 és un 
testimoni d’aquella època de glò-
ria pel ferrocarril.

Una de les obres més singulars 
d’en Maristany va ser el túnel de 
l’Argentera, amb 4.043 metres de 
llargada, que va permetre comuni-
car la conca de l'Ebre amb la costa 
catalana, tot travessant la Serra de 
Pradell. Es va tractar d’una obra 
d’enginyeria molt important i a 
petició dels 25.000 empleats de la 
M.Z.A. va rebre del rei Alfons XIII 
el títol de marquès de l’Argentera. 
| Cercle Històric Miquel Biada
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El acuerdo del Ayuntamiento y Nuscamps S.L.

Grup Municipal de Ciutadans

Esta semana hemos querido acercarnos  al acuerdo 
del Ayuntamiento y Nuscamps s.l, que pone  fi n al lar-
go contencioso que se inició hace ya 17 años, y que 
resumimos a continuación: 
-Condonar las deudas contraidas por Nuscamp S.A con 
las empresas municipales Amsa y Mesa (agua y calefac-
ción) por un importe superior a 433.322,10 euros. Hay 
que tener en cuenta que, transcurrido año y medio de 
la concesión, Nuscamps s.l. reclamó el incumplimiento 
del contrato procediendo posteriormente a presionar, 
en benefi cio propio dejando de abonar los correspon-
dientes recibos de agua(Amsa) y calefaccion(Mesa).
-Aplicar una tarifa bonifi cada sobre el consumo de 
agua equivalente a un ahorro para la adjudicataria de 
unos 45.000 euros anuales, siendo su valor previsto 
hasta el  fi n de la concesión de 1.272.329,00  euros. 
-Bonifi car el 95% del IBI hasta el  fi n de la concesión, 
lo que supone una provisión de 615.131�euros, alargán-

dose de facto 10 años más, la inicial de 40 años. -El 
balance económico del acuerdo rondaría los 3.000.000 
de euros.

Asímismo, cabe destacar que, fruto de dicho acuer- 
do, Nuscamps s.l :
-Renuncia a presentar en el futuro las demandas con-
tra el Consistorio que le hubiera permitido el hecho 
de acogerse al incumplimiento de las condiciones del 
Concurso público para la construcción, gestión y explo-
tación de la Zona Deportiva Municipal del Sorrall, en lo 
que se refi ere a los terrenos objeto de la explotación.
Se hizo entrega de 23.298 m2 cuando la dotación era 
de 36.860 m2.

Y si nos atenemos al último Plan de Ordenación del 
Sorrall, se ve reducida a 20.363 m2, lo que supone un 
44’75% de merma (16.497m2 menos) respecto del 
Pliego Original de Condiciones del Concurso.

Publireportatge
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- 10/06/1999

Se formaliza el contrato de Concesión administrativa 
para la construcción, gestión y explotación de la zona 
deportiva El Sorrall a la empresa NUSCAMPS S.L. 
Contraviniendo las claúsulas de la concesión se le 
hace entrega de una superficie de 23.298 m2 en lugar 
de los 36.860m2 preceptivos.

- 2001

La concesionaria NUSCAMPS S.L. procede a reclamar 
el incumplimiento de las condiciones de la concesión.

- 05/11/2009

La Junta Consultiva de Contratación administra- tiva insta 
a restablecer el equilibrio económico de la concesión.

- 2013

La concesionaria NUSCAMPS S.L.,como medida 
de presión, deja de abonar las facturas de agua y 
calefacción a las empresas suministradoras AMSA y 
MESA ambas de titularidad municipal.

- 31/07/2014

Se procede a la Modificación del Plan General de 
Ordenación del Sorrall rebajando la dotación de la 
superficie objeto de la explotación a 20.363m2. 

- 07/10/2016

Fecha del acuerdo entre las partes: Ayuntamiento de 
Mataró y Nuscamps s.l.

- 09/06/2039

Finalizan los 40 años de la concesión. Se debe- rá indem-
nizar a Nuscamps s.l por un importe de 1.204.921,40 
euros o bien prorrogarla 10 años más.

- 09/06/2049

Finalización de la prórroga opcional

Resumen cronológico

En el Pleno Municipal del pasado 6 de Octubre, 
desde el Grupo Municipal de Ciutadans, presenta-
mos una moción para la creación de una comisión 
de investigación o comisión especial informativa 
para dirimir responsabilidades citando a declarar a 
todas las partes implicadas en la gestión, ejecución 
y seguimiento de la Adjudicación.
Nuestra propuesta salió adelante con el apoyo de 
todos los grupos municipales.

En palabras de nuestro portavoz:
“No podemos dar carpetazo a un tema que nos va a 
costar a todos màs de 3.000.000 de euros” 

La ciudadania merece saber:
-¿Por qué se cometieron errores de este calibre en 
el proceso de adjudicación?
-¿Por qué no se solucionó antes el contencioso? 
-¿Quienes y en qué medida fueron los responsables 
de semejante despropósito que nos va a costar a 
todos una auténtica fortuna?

Las propuestas de  
Ciutadans
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 Arxiu 

El "districte" de la part alta que ha 
acabat sent un pol d'atracció

Molins-Torner
Vista Alegre
Camí de la Serra

Barri
a barri

1
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Ser la zona més propera a Mataró Parc ha canviat per com-
plet la fesonomia de Molins, Vista Alegre i el Camí de la Serra. 
L'obertura del Centre Comercial, el punt més visitat de la ciutat 
i és el gran canvi que hi ha hagut en aquesta zona, que ha po-
tenciat de la mateixa manera una sèrie d'itineraris rodats i també 
a peu que el barri ha sabut aprofitar. Al discurs tradicional del 
comerç, que critica les grans superfícies com a "secants" de 
l'altra activitat, també trobem en aquesta zona de la ciutat un 
sector comercial que ha sabut aprofitar l'estímul i establir-se i 
fer-se fort en una zona densament poblada i, a la vegada, cada 
cop més visitada. En termes generals, el comerç hi ha guanyat.

El Mataró Parc, 
estímul o 
secant

Mataró Parc, el més visitat de la comarca

Molins-Torner, Vista Alegre i el 
Camí de la Serra conformarien, si 
aquesta fi gura administrativa exis-
tís, un dels districtes mataronins. 
Per districte entenem agrupació 
de diferents barris –amb diferent 
història i naturalesa entre ells, és 

clar– però amb un funcionament 
amb certa consonància. En aquest 
cas estem parlant de la "part alta" 
de Mataró a la banda més oest de 
la ciutat i, a la vegada, ens trobem 
en un dels punts de la ciutat que 
més ha canviat a recer dels canvis.

Així, el que sempre ha estat una 
zona eminentment residencial ha 
adquirit una nova centralitat en 
les darreres dues dècades, amb el 
creixement de la ciutat, la millora 
de les connexions viàries i l'ober-
tura de nous pols d'atracció lligats 
sobretot al comerç.

La lògica residencial 
d'aquests barris 
converteix en fort el 
comerç de proximitat que 
els caracteritza

 Arxiu 
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 El barri de Molins-Torner té 
aquest divendres la paraula. El 
Centre Cívic del barri acull una 
assemblea oberta amb la regidora 
Isabel Martínez, que a més de ser 
titular de Benestar i Serveis Socials 
també és l'encarregada d'aquest 
barri dins el programa dels "regi-
dors de barri".

L'Associació de Veïns fa 

exten siva la convocatòria al mà-
xim de molinencs i han fet fins i 
tot un cartell de promoció en el 
qual ja esbossen alguns dels as-
pectes que voldran tractar amb 
Martínez. Avui mateix, a partir de 
dos quarts de vuit, els veïns tenen 
l'oportunitat de traslladar en per-
sona a la pròpia electa, les seves 
propostes i reivindicacions, moltes 

Assemblea oberta avui divendres 
amb la regidora del barri
Isabel Martínez estarà amb els veïns avui, a les 19:30h al Centre Cívic

de les quals amb lustres d'història. 
De ben segur que es tractaran te-
mes candents com el Triangle de 
Molins, el CAP, les antenes mòbils i 
la seva problemàtica, la convivèn-
cia amb animals a la Plaça Molins 
o la inseguretat ciutadana.

Regidors de barri
Els sis Consells Territorials de la 

barri a barri Molins

Tot barri 3,4 regidora.indd   2 2/11/16   15:36
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Se suma a l'Alcalde als barris

Aquest projecte dels re-
gidors de barri se suma, 
a l’actuació “L’alcalde als 
barris” que Bote va co-
mençar, precisament, als 
Molins. 

El regidor de Serveis 
Centrals, Juan Carlos 
Jerez, explicava en la 
presentació del projecte 
que “és possible que els 
dos projectes es puguin 
encavalcar en algun mo-
ment però que la figura 
del regidor de barri serà 
més concreta i perma-
nent”. Quim Fernández 
assegurava que, tot i que 
“no pretén ser un projec-
te rígid”, el “compromís 
existeix”. 

Els regidors de barris, a 
més, no suposen cap in-
crement de recursos sinó 
que forma part de “la vo-
luntat d’establir la coor-
dinació transversal a què 
s’havia compromès”, ex-
plicava Fernández.

ciutat delinearan les divisions 
territorials de l’àmbit d’actuació 
dels regidors de barri. D’aquesta 
manera, els respectius presidents 
dels consells, coincidiran amb els 
regidors en qüestió. La tasca ha-
bitual dels regidors del consisto-
ri s’haurà de compaginar amb la 
tasca als barris. De fet, cada regi-
dor es compromet a  estar dispo-
nible un dia per setmana d’entre 
dimarts i dijous.

En aquest espai disponible, ve-
ïns i entitats podran adreçar-s’hi 
per comentar, explicar, demanar... 
al regidor en qüestió. Una de les 

funcions compromeses per part 
dels regidors és “augmentar el sen-
timent de pertinença a la ciutat” i 
“generar complicitat entre els ve-
ïns, afavorint la cohesió social, 
sobretot d’aquestes persones que 
no participen de la vida associati-
va”. Els diferents regidors de barri 
presents a l'acte d'inici del pro-
grama van celebrar  la proposta i 
ho veuen com un símbol d’apro-
pament, també, del consistori als 
barris per “conèixer de primera 
mà la situació i problemàtica del 
territori, així com els seus recursos 
i potencialitats”.
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  En Marc, que ha viscut tota la 
vida a Molins, ho té clar: "Em sem-
bla que quan em mori el Triangle 
seguirà estant com ara". I és que 

la història d'aquest espai urba-
nístic, denominat amb tota lògica 
geomètrica és la d'un espai que 
ha quedat com un solar que veu 

L'eterna espera d'un  
Triangle compartit
Fa d'aparcament, acull un mercat i no deixa de ser un descampat

passar les dècades sense desen-
callar un futur que s'ha esbossat 
força cops però no s'ha pogut, o 
volgut, abordar seriosament mai. 

barri a barri Molins

Tot barri 5,6 triangle.indd   2 2/11/16   16:58
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Tema al Ple Municipal

El Triangle torna periòdi-
cament al Ple Municipal. 
El Govern va acceptar un 
prec del passat mes de 
juliol de Volem Mataró so-
bre aquest espai. Des del 
partit asseguren que "ens 
han passat una proposta 
econòmica sobre l’arran-
jament de la zona que in-
clou la neteja de l’espai, la 
seva il·luminació i l’anive-
llació del terreny; que no 
veiem gaire excessiu, des-
prés de veure el que s’ha 
gastat en altres espais". 
El pressupost de què dis-
posa Volem suma un total 
de 70.000 euros. 

Per Volem "El Triangle de 
Molins és un espai que 
dóna vida no només al 
barri de Molins, sinó tam-
bé als seus barris veïnals. 
El seu aparcament, dins 
d’un barri que té carència, 
a més potencia el mercat 
de proximitat. Hem d’in-
centivar el motor econò-
mic del comerç a Molins".

El Triangle és en l'actualitat un 
aparcament de grans dimensions 
en el qual desenes de vehicles hi 
troben on passar les hores o la 
nit. Bona part del veïnat ha arri-
bat a donar per bo un ús, aquest, 
que no ha impedit una certa de-
gradació de l'espai. No deixa de 
ser un solar, quan plou el fan-
gueig el pot fer desagradable i, 
a més, fa les funcions a vegades 

de parc pels gossos, altres de 
"botellòdrom". Alguns circs hi 
han fet parada, al Triangle i els 
dissabtes és infraestructura ne-
cessària per a un dels mercats 
més importants que es fan. El 
Triangle segueix allà, fent de tot 
i sense estar definit del tot per 
a res. Qualificat com a equipa-
ment. Esperant un futur que al-
guns no creuen que arribi.
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Auto-Escola Mataró
Passeig Desviament, 4

Reforma2
Torrent de les Piques, 69

Mercacontimoda
Rda. Països Catalans, 25

Escola de Dansa 
Asrai
Torrent d'en Pregària, 18

Toni's Catering
Passeig Desviament, 9

Pro & In
Torrent d'en Pregària, 21

Motos Daga i 
Motor Jan
Rda. Sant Oleguer, 69

No te cortes
Av. Can Torner, 56

Kibuc Cefer
Rda. Països Catalans, 33

Tallers Ramia
Passeig Carles Padrós, 
81-83
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Racó de l'Infant
Rda. Països Catalans, 27

Clínica Dental 2
Riera de Cirera, 24

Tot Arranjaments 
Tina
Rda. Països Catalans, 30

Saló de bellesa 
canina Palmerín
Riera Cirera, 16 local 2

Alfa Iluminación
Lluis Millet, 26

Aluminis Vidres 
Daniel
Lluis Millet, 14
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Coladaplus
Creu Roja, 6

Clínica Dental 
Sanadent
c/ Joan Salvat Papasseit, 
50

Cristalleries Castro
Passeig Carles Padrós, 
85-87

Anca, llar d'infants 
Créteil, 41

Estil Ungles
Abat Dorda cantonada 
amb Av. Torner

17

18

19

1220

21

núm. 1744 del 4 al 10 de novembre de 2016

Tot barri 7,8 molins mapa.indd   3 2/11/16   15:53



  Parlar de Molins és fer-ho del 
club que porta el nom del barri, 
l'entitat més arrelada al territori. 
És la Unión Deportiva Molinos, un 
club que treballa molt bé el plan-
ter amb fins a 13 equips entre els 
quals destaca l'aposta que fan pel 
futbol femení. 

L'equip de la Segona Divisió 
Femenina s'ha convertit aquest any 
en un dels referents de la categoria, 

encadenant un molt bon inici de 
temporada. Es tracta, doncs, d'una 
entitat referent. També els equips 
masculins de l'entitat treballen 
amb bon ritme.

L'última gespa
Fa un any es va inaugurar la re-
modelació del camp del club. 
L’equipament està situat al car-
rer d’Almeria. A part de la gespa 

La UD Molinos, un club referent 
en futbol femení
El 2015, per fi, el camp de futbol va estrenar gespa artificial

artificial es va instal·lar un nou en-
llumenat, l’adaptació de les escales 
d’accés i la col·locació de baranes 
a la graderia. Les obres posaven 
fi a un “greuge històric” amb els 
barris de Vista Alegre i Els Molins, 
i amb la UD Molinos, ja que es 
tractava de l’únic camp de futbol 
públic a Mataró que encara tenia 
el terreny de joc de sauló fins al 
gener del 2015.

12 13

14

15 16

barri a barri Molins - Camí de la Serra
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  Com va Sanadent?
La veritat és que molt bé. Som una 
clínica dental que fem de tot, des 
d'odontopediatria fins a radiografi-
es digitals passant per ortodòncies, 
implants, pròtesis, blanquejament 
de dents..., de tot. Vam obrir en 
plena crisi econòmica ara fa 8 anys 
però ens ha anat molt bé durant tot 
aquest temps, el boca-orella hi fa 
molt. Ens vénen famílies senceres!

Com és el barri?
És un barri molt familiar, molt 
tranquil i molt jove i treballador. 
Habitualment hi ha molt de lloc 
per aparcar, hi ha molts comerços 
(supermercats, bars, farmàcies,...) i 
està molt ben comunicat.  L'escola 
Maria Mercè Marçal també dóna 
molta vida. Jo crec que és un bar-
ri que està en creixement. En ha-
ver-hi tanta gent jove, és una zona 

"El Camí de la Serra és un barri 
molt jove i treballador"
Entrevista a Susana Tubau, propietària de Sanadent

en expansió i amb gran potencial.

Quines mancances hi trobes?
Últimament el barri és massa fosc. 
Falta enllumenat en aquests mo-
ments. També falta algun altre parc 
infantil o més espais destinats als 
nens petits. Potser ens aniria molt 
bé que projectessin un gran gim-
nàs amb piscina. La veritat és que 
ens aniria molt bé a tots. 

17
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  Quina és la teva vinculació 
amb Molins?
Cristalleries Castro porta 36 anys, 
sempre aquí mateix. Jo personal-
ment hi vaig viure fins als 30 anys. 
Aquí hi vam viure abans de treba-
llar-hi i ens en sentim part. 

Què és el millor del barri?
Sempre ha estat un barri molt tipus 

poble, on tothom es coneix. És ve-
ritat que ara ha canviat, amb més 
moviment i més serveis. Abans era 
més tancat i des de l’obertura de 
Mataró Parc hi passa més gent i 
han obert noves botigues més es-
pecífiques. Notem que els darrers 
temps la gent està intentant tirar 
endavant, amb més joves al capda-
vant dels negocis i més moviment. 

"Per què no potenciem la 
connexió entre el Centre i 
Mataró Parc?"
 
Parlem amb Carme Castro, propietària de  
Cristalleries Castro 

Quines mancances hi veus?
D’aparcament, el barri està fatal, 
bo i tenint el solar del Triangle. El 
problema és que tots els blocs són 
de la mateixa època i pràcticament 
cap té aparcament subterrani. Al 
Triangle se n'haurà de fer un. I 
també que estem molt connectats 
amb el Mataró Parc però molt des-
connectats del Centre, estem molt 
a la vora però molt desconnectats. 
Durant molts anys la gent del barri 
deia allò de “baixar a Mataró” per 
anar al Centre.

A què es deu i què es podria 
fer per millorar-ho?
Estem desconnectats perquè en-
tre el Centre i Molins hi ha el Parc 
i ja està. És una zona amb qua-
tre casetes però poca vida. Falta 
un enllaç perquè la gent passegi. 
A vegades sembla que no veiem 
que del Centre al Mataró Parc hi 
ha 15 minuts caminant! Per què 
no ho potenciem? Es podria fer 
un passeig continu de botigues 
molt potent! La Riera és molt cur-
ta i dóna pel que dóna. Ja que el 
Corte Inglés està aturat, jo crec 
que Mataró hauria d’apostar per 
allargar La Riera amunt, connec-
tant el Centre amb Mataró Parc 
amb un passeig continu!

barri a barri Molins - Vista Alegre - Camí de la Serra
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  La Llar d’Infants Anca és l’única 
a Mataró que treballa en anglès 
a partir d’aquella edat, de 0 a 3 
anys, en què els infants més i mi-
llor poden conèixer una llengua 
diferent de la materna. Els seus 
alumnes aprenen la llengua refe-
rència mundial des de ben petits.
Anca té més de 13 anys d’experi-
ència en la docència per a infants 
en edat preescolar, amb un progra-
ma d’aprenentatge personalitzat 
per a cada infant, molt familiar, 
que prioritza un bon domini de 
la llengua anglesa. D’aquesta llar 
d’infants els alumnes en surten 
perfectament preparats per a una 
educació trilingüe.

En els 13 anys de vigència del 
programa educatiu de la Llar d’In-
fants d’aprenentatge anglès Anca, 
s’ha anat perfeccionant tot el mè-
tode, que abasta àmbits com la psi-
cologia, la intel·ligència emocional 
o la psicomotricitat. Les activitats 
d’aprenentatge són les habituals 
d’una llar d’infants, amb jocs i di-
nàmiques, però tot en anglès. El 
programa inclou treball musical.

També en francès
La Llar d’Infants Anca també in-
corpora l’aprenentatge en una 
quarta llengua com és el francès. 
D’aquesta manera el seu progra-
ma pedagògic també pot incloure 
aquesta llengua.

Aprendre anglès des  
de la llar d’infants

Tot 11,12 entrevista + anca.indd   3 2/11/16   18:44



21

  L'escola Vista Alegre disposa des 
de principis d'any, i com a nove-
tat, d'un menjador propi. Va ser 
gràcies a les obres d'adequació 
de l'office-menjador finançades 
per l'Ajuntament. Aquesta era una 
antiga reivindicació de la comuni-
tat educativa, ja que, fins ara, els 
alumnes que es quedaven a dinar 
a l'escola havien de desplaçar-se a 

l'escola Àngela Bransuela.
L'antiga biblioteca de la prime-

ra planta de l'edifici 2 es va con-
vertir en un office-menjador que 
permet oferir un servei d'àpats 
als alumnes, preparats fora de 
l'equipament. Així, la biblioteca 
es va traslladar la primera planta 
de l'edifici 1 i comparteix espai 
amb l'aula d'informàtica.

Un any de menjador, després 
d'anys reclamant-lo
Els escolars del Vista Alegre ja no han d'anar a dinar a l'Àngela Bransuela 

Les obres van començar durant 
les vacances de Nadal o sigui que 
estan a punt de fer un any. Van tenir 
un cost de 14.589 euros sufragats 
per l'Ajuntament. El Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat 
va cedir part de l'equipament ne-
cessari per a distribuir els àpats i 
l'escola i l'AMPA va comprar els 
electrodomèstics necessaris.

barri a barri Vista Alegre - Molins

Tot 13 barri escola.indd   2 2/11/16   17:57



Més consciència pels trastorns mentals
El 13 de novembre s'organitza la cinquena edició de la Marxa per a la Salut Mental a la 
ciutat de Mataró, una nova mostra de solidaritat i conscienciació

Solidaritat: Marta Gómez

  Torna una nova edició de soli-
daritat. I és que pel pròxim 13 de 
novembre toca tornar a sortir a 
caminar per una bona causa. És la 
cinquena edició de la Marxa per a 
la Salut Mental, que, de nou, pre-
tén conscienciar i sensibilitzar a 
la ciutadania sobre el col·lectiu de 
persones amb trastorns vinculats 
a la salut mental. 

Aquesta nova edició, que no té 
cap mena de caràcter competi-
tiu, s'adreça a tothom qui vulgui 
col·laborar-hi, indistintament de 
la seva condició física o edat. És 
per això que s'han organitzat di-
ferents recorreguts: un de vuit 

quilòmetres, un de deu i un de 
més llarg que fa dotze quilòmetres 
aproximadament. Tots tres recor-
reguts però, sortiran  a les nou del 
matí del dia 13, des de la Platja del 
Callao del Passeig Marítim.

Des de l'organització s'acon-
sella portar posada la samarre-
ta identifi cativa de la marxa que 
s'obté amb la mateixa inscripció 
a fi  d'identifi car els participants 
durant el transcurs de la camina-
da. De la mateixa manera també 
es recomana que es vagi molt ben 
calçat i portar roba adequada.

Més promoció
En aquesta edició els organitzadors 
han optat per demanar vídeos a 

diferents mataronins per tal d'ani-
mar a la participació. És per aquest 
motiu que, des de ja fa dies, les 
xarxes van plenes dels espots pro-
mocionals. Entre els qui animen a 
la participació d'aquesta cinque-
na edició de la Marxa per la salut 
mental hi ha l'alcalde de Mataró, 
David Bote. 

La participació en aquesta inici-
ativa està vinculada a una aporta-
ció de sis euros que es destinaran 
íntegrament a l'Associació Salut 
Mental Mataró-Maresme. A més 
a més, amb aquesta aportació el 
participant obtindrà una samar-
reta i diferents refrigeris i consu-
micions al punt d'avituallament 
del recorregut. 

'Mou-te amb cor'  seguirà després de la IV Marxa 
per a la Salut Mental amb més cites solidàries. 
Les més properes, per fer agenda, seran:
· 4 de desembre es farà la dinovena edició de la 
Mitja Marató Ciutat de Mataró  organitzada per 
la Direcció d'Esports de l'Ajuntament de Mataró.
· A finals de desembre tindrà lloc les XXI Jornades 
de futbol solidari. Una iniciativa de l'Escola Pia 
Santa Anna i el Grup d'Esplai l'Erol. 

Les pròximes cites

CiutatCiutat núm. 1744 del 4 al 10 de novembre de 2016
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Divendres

4 novembre

21:00h // Basílica de Santa 
Maria - Capella dels Dolors 
(Mataró) // Preu: 6€. 

FOLLIA PROJECT,
VIOLÍ I VIOLONCEL BARROCS 

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

Festicassette
Divendres 4 novembre / 22h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) 
/ Anticipada: 7€. Taquilla: 10€.
Concert de Playback Maracas + 
Capità Pilgrim + Espectres. 

Marcos Franz
Dissabte 5 novembre / 22h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) 
/ Anticipada: 7€. Taquilla: 10€.
El jove actor i músic porta als es-
cenaris el seu disc "Start". 

'Entre danses i cants populars'
Diumenge 6 novembre / 18h 
/  Foment Mataroní (c. Nou, 11. 
Mataró) / Preu: 12€. Reduïda: 10€.

Concert a càrrec del quartet de 
cambra 22String Quartet.

TEATRE I DANSA //

'Shaking Shakespeare'
Divendres 4 novembre / 21h / 
La Sala d'Argentona (Pl. Nova, 
s/n. Argentona) / Taquilla: 13€. 
Anticipada: 10€.
Espectacle musical basat en com-
posicions de diversos gèneres mu-
sicals que al llarg dels segles s'han 
inspirat en obres i textos de l’autor 
William Shakespeare.  

'El sabre de Sant Simó'
Dissabte 5 novembre / 17h / Sala 
Soterrani El Casal de Sant Josep 
(c. St Josep, 18-20. Mataró)
Representació teatral. 

'Nàufrags'
Diumenge 6 novembre / 19h / 
Teatre Principal (c. Església, 45-
47. Arenys de Mar) / Anticipada: 
12€. Taquilla: 15€. 
Espectacle de teatre visual en què 
titelles, objectes, veu i música com-
parteixen escenari. 

INFANTIL //

Biblioteca Popular Fundació Iluro
(c. d'en Palau, 18. Mataró).
Divendres 4 novembre / 17:30h: 
El conte de la rotllana: "La nit del 
lloro", de Cristina Sans amb il-
lustracions d'Òscar Julve.
Dimecres 9 novembre / 17.30h: Art 
Time: parlem i pintem "Paul Klee".
Dijous 10 novembre / 17:30h: 
L'Hora del Conte: "La dent, el mitjó 
i el gos astronauta".

Guia cultural

Agenda

VIOLÍ I VIOLONCEL BARROCS 

La Setmana de Música Antiga 
aixeca aquest divendres el 

seu teló i ho fa amb la restaura-
da Capella dels Dolors d'escena-
ri d'excepció. 
Adriana Alcaide i Frances 
Bartlett conformen Follia 
Project, un grup que s'encoma-
na al repertori de Bach, Händel 
i Corelli en un diàleg entre violí 
barroc i violoncel barroc on hi 
caben improvisacions i estils 
mesclats, entre el classicisme i 
la contemporaneïtat.
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Biblioteca Pompeu Fabra (Pl. 
Occitània, Mataró).
Divendres 4 novembre / 18h: Club 
dels Superagents Lectors: amb 
"Ser feliç és fàcil" de Care Santos.
Dissabte 5 de novembre / 11h: 
Storytime: "The World’s Worst 
Witch", l'hora del conte en anglès. 
Dimarts 8 novembre / 18h: "La 
nena del Fanalet", teatre de ninots 
per a infants de 3 a 6 anys.

'La pastissera i els seus follets'
Diumenge 6 novembre / 18h / La 
Sala d'Argentona (Pl. Nova, s/n.) 
/ Preu: 7€. Reduïda: 6€.
Espectacle per als més petits, a 
càrrec de L'Estaquirot Teatre.

'Tereseta escombretes'
Dimecres 9 novembre / 18h: 
Biblioteca Antoni Comas (Mataró).
Contes a càrrec de Maria Yepes.

FESTES I FIRES //

Firocasió Tardor 2016
Dies 3, 4 i 5 de novembre / De 10 
a 21h / Plaça Santa Anna (Mataró). 
Els comerços surten al carrer amb 
ofertes i descomptes. Organitza: 
Unió de Botiguers de Mataró.

21a Diada Castellera Mariona 
Galindo i Lora
Diumenge 6 novembre / 12h / 
Plaça de Santa Anna (Mataró)
Diada castellera amb els Castellers 
de Lleida, els Castellers de la Vila 
de Gràcia i els Capgrossos de 
Mataró.

Ballada de sardanes
Dissabte 5 novembre / 19h / Plaça 
de Santa Anna (Mataró)
Ballada de sardanes a càrrec de 
la Cobla Premià. 

RUTES I VISITES //

Cacem bolets per a l'exposició
Dissabte 5 de novembre / De 8 
a 14h / Punt de trobada: Passeig 
del Callao, al costat nord-est del 
Centre Natació Mataró
Sortida a recollir bolets a diver-
sos indrets del Maresme (cal por-
tar cotxe, cistell i ganivet). Seran 
classifi cats al Museu de Mataró, 
i exposats a la 32a Exposició de 
Bolets del Maresme.

Conjunt barroc de la Capella 
dels Dolors
Dissabte 5 novembre / 18h / 
Basílica de Santa Maria (Mataró) 
/ Inscripció prèvia  a l'Ofi cina de 
Turisme (La Riera, 48).
Visita guiada que permet desco-
brir l'obra d’Antoni Viladomat, el 
pintor català més important del 
segle XVIII.

'A recer de la Muralla. El pa-
trimoni fortifi cat de Mataró'
Diumenge 6 novembre / 
De 9.30 a 13.30h / Punt de troba-
da: Pl. Pere Màrtir Viada (Mataró) 
/ Inscripció: urbanisme@ajma-
taro.cat 
Visita guiada. 

Miquel Biada, el primer  
ferrocarril
Diumenge 6 de novembre / 11h / 
Ajuntament de Mataró
Visita guiada als escenaris rela-
cionats amb Biada i el ferrocarril.

Nau Gaudí i Col·lecció Bassat
Diumenge 6 novembre / 12h / Nau 
Gaudí (c. Cooperativa, 47. Mataró)
Visita guiada a la primera obra 
d'Antoni Gaudí i la col·lecció d'art 
que s'hi exposa.  

XERRADES I LLIBRES /

'Teixint Territori'. Refl exions 
sobre el Maresme
Divendres 4 novembre / De 17 a 
20h / Nau Gaudí (c. Cooperativa, 
47. Mataró)
Congrés d'arquitectura per plan-
tejar i debatre propostes de futur.

'De l'estança a la sala. 4 poetes'
Divendres 4 novembre / 19.30h 
/ Les Esmandies Casal de Barri 
(Rda. O'Donnell, 94. Mataró)
Performance Poètica a càrrec de 
Joan Calsapeu, Oriol Marfà, Albert 
García Elena i J.C. González Pujalte 
(Poetes) i Joan Poch (artista plàstic).

'Contes de por perquè et moris 
d'emoció'
Divendres 4 novembre / 19h / 
Biblioteca Antoni Comas (C. Prat 
de la Riba, 110. Mataró)
Contes per a adults a càrrec del 
Grup de Rapsodes de l’AV de l’Ha-
vana i Rodalies.

MÚSICA /

'Els Pastorets de Mataró'
Diumenge 6 novembre / 18h / Teatre 
Monumental (Mataró) / Entrada: 10€. 
Concert de presentació del disc 
de l'espectacle centenari. Amb 
el Cor Ciutat de Mataró, un cor 
participatiu de la Sala Cabanyes, 
orquestra de l'espectacle i solistes.

SORTIM EN FAMÍLIA /

Màgia: 'Old Time Bakery'
Diumenge 6 novembre / 12h / 
Casal Nova Aliança (c. Bonaire, 
25. Mataró) / Preu: 7€.
Espectacle de màgia i il·lusionisme 
a càrrec de la Cia. Mag Edgar. 
Recomanat a partir de 4 anys.

núm. 1744 del 4 al 10 de novembre de 2016Guia cultural 
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HOMENATGE /

'Gràcies, Pere Hortós'
Dilluns 7 novembre / 19h / Can 
Palauet (c. d'en Palau, 32. Mataró)
Acte homenatge al Doctor Pere 
Hortós i Cuní. Intervencions de Pere 
Hortós (fi ll) i Miquel Maresma (met-
ge i sexòleg). Presenta l'acte i el 
llibre, Josep Illa. 

SOLIDARITAT /

Dia Mundial de la Diabetis
Dissabte 5 novembre / 10-20h / 
C. Barcelona-La Riera (Mataró)
12h, enlairada globus. 19h, 
ballem per la Diabetis amb 
Health&Dance. Durant tot el dia, 
controls de glicèmies gratuïts i 
pintem un mural commemoratiu. 

'Són efectius els grups de su-
port emocional?'
Dimarts 8 novembre / 19h / Fundació 
Hospital (c. Sant Pelegrí, 3. Mataró).
Xerrada de Sara Bermúdez i tes-
timonis reals de lluita i superació.

Club de lectura d'autors de territori
Dimarts 8 novembre / 20h / 
Llibreria Index (c. Miquel Borotau, 
8-10. Vilassar de Mar)
Tertúlia amb el llibre "Abans que el 
teu record torni" de Maria Escalas, 
conduïda per Emília Illamola.

Véns a la tertúlia?
Dimarts 8 novembre / 19h / 

Biblioteca Antoni Comas (Mataró)
Tertúlia al voltant del llibre "La 
maledicció dels Palmisano".

El Club del Llibre: 'Rafel Nadal'
Dijous 10 novembre / 19h / Teatre 
Monumental (La Riera, 169. 
Mataró) / Gratuït amb invitació.
Rafel Nadal i Farreras (Girona, 
1954), periodista i escriptor català. 
Cicle de trobades amb escriptors.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

Xerrada-vermut: 'Actors de 
text'
Diumenge 6 novembre / 12h / 
Cafeteria Alarona (Pl. Santa Maria, 
6. Mataró) / Entrada lliure
Xerrades vermut amb professionals 
sorgits de la Sala Cabanyes: Pere 
Anglas, Jordi Bosch i Boris Ruiz.

'Beethoven i el seu entorn'
Dimarts 8 novembre / 18h / 
Col·legi Aparelladors i Arquitectes 
Tècnics (Pl. Can Xammar, 2. 
Mataró) / Preu: 5€.
2a sessió: "Etapa de joventut (1770-
1800)". Cicle de xerrades a càrrec 
de Joan Vives, Catalunya Música. 

Agenda www.totmataro.cat/agenda 
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ACTIVITATS //

Dones: 'Clara Schumann, pi-
anista, compositora, mare i 
molt més'
Dimecres 9 novembre / 18h / 
Foment Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).  
Aules Sènior de Mataró d'Extensió 
Universitària. Conferència a càr-
rec de Victòria Plana (musicòloga, 
locutora de Catalunya Música). 

CASALS //

UDP. Casal de gent gran 
Les Santes-Escorxador. C. 
Floridablanca, 118. Mataró. Telf: 
93.790.36.72. 
• Excursions: sortida de 2 dies a 
Andorra, dies 22 i 23 de novembre. 
• Sopar-Ball, penúltim dissabte de 
mes, 20:30h. • Activitats: Tai-Txi 
(Dill i dimc matí). Mandales (Dimt 
tarda). Labors  i Patchwork (Dill 
tarda). Relaxació (Dimt i div tarda). 
Petanca (tardes). Melé de Petanca 
(dilluns tarda 15:15 a 19h). Ping-
pong i Informàtica (dmt. i div. matí). 
"Juguem al Quinze" (Dij tarda).

Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Excursions: Dijous 17 novembre, 
Ruta de l'Aigua (esmorzar a la Gleva 
i dinar a Sant Hilari Sacalm), preu 
43€. Del 12 al 17 desembre, a Lloret 
de Mar, preu: 179€. • Ball dimecres 
16,30h a la Sala del Bar. • Activitats 
i tallers: Pintura a l’oli. Puntes coixí. 
Coral. Petanca. Informàtica. Grup 
Play Back i Teatre Gatassa.

UGT sindicato jubilados y pen-
sionistas del Maresme. 
Plaça de les tereses, 17. Mataró.
Tel: 93.755.14.17.
Novembre: Dia 24, de compres a 
Andorra.

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

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

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

Per a enviar informació:

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C. d'en Xammar, 11. Mataró
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Agenda 1744.indd   6 2/11/16   19:23



'Entre taques i gargots'
Col·legi d'Aparelladors i Arqui-
tectes Tècnics (Pl. Can Xammar, 2. 
Mataró) / Inauguració: divendres 
4 novembre a les 19.30h. 
Olis recents de Jordi Torrent.

'La Música Callada de Mompou' 
Fundació Palau (c. Riera, 54. 
Caldes d'Estrac) / Inauguració: di-
marts 8 de novembre a les 19.30h.
De Jean-Jacques Laigre.

Biblioteca Pública Pompeu 
Fabra (Pl. Occitània. Mataró).
Fins al 15 de desembre:
• 'Tres mesos amb Care Santos'.
Del 7 al 30 de novembre:
• 'De Llull a puntCAT': recorregut 
història de la llengua catalana.

'Santi Clavell: Tres anys 
després...'
Galeria Lolet Comas (c. Sant 
Joaquim, 27 bis. Mataró) / 
Inauguració: Dijous 10 novembre 
a les 19h. Fins al 28 de novembre. 
Obra amb tècnica de l'aquarel·la. 

'Energia'
Biblioteca Antoni Comas (C. Prat 
de la Riba, 110. Mataró) / Del 2 al 
26 de novembre.
Recorregut per l'evolució del gas 
i electricitat als s. XIX i XX. 

'Portraits nòmades'
La Destil·leria Espai Cultural (Camí 
Ral, 282. Mataró) / Fins el 24 de 
novembre.
De l'artista Delphine Labaden.

'Fons d'Art de l'Aixernador 
Centre Cultural Argentoní'
Casa Gòtica (Plaça de l’Esglé-
sia, 4. Argentona) / Fins al 13 de 
novembre.
Joan Pannon Farré.

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

Col·lectiva Sant Lluc 2016  
Ateneu Fundació Iluro (La 
Riera, 92. Mataró) / Fins al 6 de 
novembre. 
Associació Sant Lluc per l'Art.

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 fer-
rocarril de la península ibèrica.

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'.

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

Col·lecció Bassat. Art 
Contemporani de Catalunya 
1980-1989 (I)'. 
Nau Gaudí (C. de la Cooperativa, 
47. Mataró) / Fins al 15 de gener.
Retrospectiva art català 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.

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.

'Mar adentro'
Museu Arxiu Can Caralt (Sant 
Andreu de Llavaneres) / Fins al 20 
de novembre.
Exposició de Cecilia Morales.

Càntirs i pintures de Clemente 
Ochoa
Museu del Càntir (Pl. de l’Esglé-
sia, 9. Argentona) / Fins el 29 
novembre. 
Exposició de Manuel Clemente i 
Ochoa.

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

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

INAUGURACIÓ //

32a Exposició de Bolets del 
Maresme
Del 5 a l'11 de novembre / Plaça 
de l'Ajuntament (Mataró) / Ds i 
dg de 10 a 21h; de dl a dv de 9 a 
14h i de 15 a 19h.
Mostra de la diversitat d'espècies 
de bolets que es troben al Maresme.

AgendaExposicions www.totmataro.cat/exposicions 
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490€

IMPLANTE
DENTAL

119€

BLANQUEAMIENTO

DENTAL

PROMOCIONES

IMPLANTE
+

PRÓTESIS DENTAL
EN 30 DÍAS

NOVEDAD

facebook.com/marmolclinicadental

Síguenos en

    Más info en nuestra web:
www.marmolclinicadental.com

CLÍNICA DENTAL MARMOL

ESPECIALISTAS EN IMPLANTOLOGÍA,
ORTODONCIA Y ESTÉTICA DENTAL

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

Mejoramos su presupuesto
manteniendo nuestra CALIDAD

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

Nivells de consciència (1/3)

La reflexió sobre un/a mateix/a o 
la mirada interior o introspecció 
porta a veure les pròpies reaccions 
viscerals, emocionals, fantasies de 
tota mena, pensaments diversos 
que li permeten conèixer-se i ales-
hores un intent de comprendre's. I 
en aquest comprendre's podrà va-
lorar si ho accepta o ha de canviar 
o madurar: TENIR CONSCIÈNCIA 
o PRENDRE CONSCIÈNCIA DE SI 
MATEIX/A.

Consciència ve del llatí: Scire 
cum, és a dir, saber amb... fins a 
viure un silenci interior que parla 
d'Unitat Total. On no hi ha parau-
les, ni pensaments ni sentiments ni 
sensacions: ÉS. Doncs bé, podem 
configurar els nivells de conscièn-
cia d'aquesta forma:

· NIVELLS DE PRIMER GRAU 
(Centrats en l'ego, per tant 
incomplets):

1. CONSCIÈNCIA ARCAICA/
PRIMÀRIA: (sensori-física o ins-
tintiva o visceral)

2. MÀGICA: 
(Fantasmà tica   e mo  cio nal)
3. MÍTICA:
(Una ment repre sen tativa)
4. RACIONAL:
(predomini de la cientificitat)
5. PLURAL FORMAL:
(visions diferents)
· NIVELLS DE SEGON GRAU: 
(Ho abracen tot)
6. INTEGRAL: (inclou les visions 

anteriors sense excloure)
El nostre creixement, desenvo-

lupament, desplegament, evolució 
és com una escala de cargol. Cada 
esglaó és una etapa (estructura) 
i en cada etapa tenim una visió 
(estadi) del món diferent. Però no 
podem saltar o deixar cap esglaó. 
I la maduració és integrativa. Per 
exemple, el nadó o el/la nen/a que 
va ser, sempre hi serà. A més i ha 
de ser, però de forma diferent. Ni 
anul·lar ni matar, integrar el món 
infantil. I així d'altres aspectes.
JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta
jpatuel@copc.cat

Apunts
psicològics

núm. 1744 del 4 al 10 de novembre de 2016
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Parlem de...

... la Col·lectiva                          
Sant Lluc 2016 

L’Ateneu Fundació Iluro presenta, del 
14 de setembre fins al 6 de novembre, 
la Col·lectiva Sant Lluc 2016. Enguany 
s’han presentat 105 obres i se n’han 
seleccionat 82, més 9 més que for-
men part de la iniciativa de convidar 
els alumnes dels Batxillerats artístics 
de l’Institut Alexandre Satorras i de 
l’Escola Pia Santa Anna de Mataró. 

En dades quantitatives el Sant Lluc 

és un èxit de participació ciutadana 
tant en presentació d’obres com en 
públic que respon a la mostra. Per 
cada obra individual hi ha un bon 
nombre de familiars, amics i coneguts 
que després visiten l’exposició. Una 
bona estratègia que convida la gent 
al gaudi artístic.

En dades qualitatives es salven molt 
poques obres d’uns nivells que diríem 
artístics. Els bons artistes de la ciutat 
opten per no portar-hi obres. La resta 
de la mostra presenta obres de caràcter 
menor, algunes d’elles experimentals 
o de tall poc professional.

L’exposició mostra certes llacunes 
en termes de presentació, organització 
i distribució dels espais. Promocionar 
l’obra de joves talents és una bona idea 
però potser caldria fer-ho en un tipus 
de mostra en què, finalment, fossin els 
protagonistes i no el complement a.

La bona disponibilitat i treball 
de l’Associació Sant Lluc per l’Art, 

iniciativa sempre altruista en pro de 
l’Art, no sempre es veu recompensada 
com caldria. No per aquest motiu es 
poden obviar les mancances i defectes 
que presenta un format expositiu que 
se li ha volgut donar massa durabilitat 
en el temps. 

Es pot fer una exposició amb les 
darreres obres d’artistes de renom de 
la ciutat i comarca, n’hi ha un centenar, 
amb cinquanta n’hi ha de sobres per 
fer una mostra que respiri i agradi. Si 
és el cas de convidar aficionats, apre-
nents i amateurs de l’art també es pot 
fer però en un altre format. 

Com que hom es pot equivocar, 
em remeto a una frase de Napoleó 
I (1769-1821) que ens diu: “Els savis 
busquen la saviesa, els necis creuen 
haver-la trobat”.

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

Tens estats de dubte o 
confusió?

Qui no ha tingut alguna vegada, 
estats d’indecisió, incertesa o in-
estabilitat a l’hora de decidir-se 
entre dues coses? Moltes vegades 
són situacions quotidianes (surto 
o no surto?, cine o teatre?, el jer-
sei blau o el vermell?), per les que 
passem les persones. 

Però la veritat és que quan et 
trobes en un procés d’indecisió es 
disparen els mecanismes mentals 
interns, amb dues polaritats opo-
sades debatent-se entre elles. La 
situació genera un estat mental 
amb acceleració i diàleg intern, que 
pot produir un descontrol mental 
de forma caòtica. El que en diríem 
un bloqueig.

Hi ha persones que pateixen 
aquests estats permanentment 
a la seva vida, possiblement per 
la confusió de no saber escollir 
davant els dubtes, i amb una por 
evident a cometre errors. La veritat 
és que viure així no és fàcil, ja que 
pot generar estrès. Aquests estats 
es poden somatitzar en el pla físic 
i en l’emocional, desencadenant 
processos de desequilibris. 

Gràcies a les essències florals 
del Dr. Bach i el mètode PNL, po-
dem treballar aquests patrons de 
comportament. Amb essències 
específiques i el model d’integra-
ció de polaritats podrem afrontar 
aquests casos, amb la finalitat de 
generar estratègies i recursos nous 
que s’integraran en el teu sistema. 
Això t’aportarà unes noves capaci-
tats que podràs utilitzar de forma 
automàtica en el futur sempre que 
les necessitis.
CARLES SANCHEZ - KORR
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medicina interna . medicina làser

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

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

Medicina interna

Hores convingudes

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

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

Eliminació de varius
crioesclerosis i làser

Eliminació de tatuatges
amb Làser Spectra

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

Medicina estètica
farciment (relleno) d’arrugues i llavis

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

www.drpereperez.es   

drpereperez@hotmail.com
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 Tots els equips mataronins de 2a i 3a van guanyar
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Albert Ramos
Tennista  RCT BarcelonaEl Personatge

El mataroní escala 
fins a la 26a posició 
en el rànquing ATP

Opinió Agenda

Staff

Josep Gomà
Redactor El Tot Esport

El diumenge al migdia l'equip 
de La Sirena del Centre Natació 
Mataró té una altra cita important. 
I això passa en un any que ha estat 
meravellós, en el qual aquest equip 
ha aconseguit els dos primers títols 
de la història de la secció de wa-
terpolo d'una entitat que, amb 86 
anys d'història, va caminant ferma 
cap al segle de vida. 

El títol en joc és la Supercopa 
Europea, que La Sirena disputarà 
com a equip guanyador de la Copa 
LEN. El lloc serà la Nova Escullera 
a Barcelona i el rival serà el Club 
Natació Sabadell. I això, potser és el 
pitjor. Fins ara, en les últimes onze 
temporades (que són les que fa que 
l'equip del CN Mataró, s'ha mogut 
a l'elit estatal, primer amb el suport 
del Tot Mataró i després amb el 
de La Sirena), els dos equips s'han 
enfrontat 47 vegades. I d'aquestes, 
com és ben sabut, només en una, 
ha sortit guanyador l'equip mata-
roní: la fi nal de la Copa de la Reina 
disputada a la piscina del Sabadell 
el passat mes de maig. 

I aquest fet sembla que tant a les 
jugadores, com al tècnic Nani Guiu, 
els hagi motivat per mostrar-se 
encara amb més ambició. I les 
dues darreres vegades en què s'han 
trobat, ja aquesta temporada, la 
superioritat sabadellenca ha estat 
força clara. 

Està clar que el Sabadell és 
l'equip al qual sembla donar suport 
tothom, i que s'ha convertit en la 
icona del waterpolo català i estatal. 
Ha anat fi txant per mantenir-se a 
dalt, i si fa falta afeblint els rivals. 

Però això pot estranyar? És cosa 
que fan la majoria d'equips del 
màxim nivell a quasi tots els es-
ports, començant pel Barça. I que, 
lamentablement, també fan equips 
de base que xuclen d'altres clubs, 
amb el consentiment dels pares 
que tot el que volen és que els seus 
fi lls o fi lles guanyin títols, abans 
que continuïn jugant als equips del 
seu poble o ciutat. I, clar, si això es 
habitual a nivell de base, com no 
ho ha de ser al màxim nivell. 
Què hi podem fer? Doncs lluitar!

La Sirena lluita per un altre títol
Diumenge s'enfronta al CN Sabadell per la Supercopa d'Europa

CASA
HOQUEI PATINS OK Lliga Fem.
MEDICARE  CHM - BIGUES I R.
Dissabte 5 | 18.15 h | Pavelló Jaume Parera
HOQUEI PATINS 1a Estatal Mas.
MIS IBÉRICA CHM - HC ALPICAT
Dissabte 5 | 20.30 h | Pavelló Jaume Parera

HANDBOL 1a Estatal Masc.
JH MATARÓ - BM LA ROCA
Dissabte 5 | 18 h | Pavelló Teresa M. Roca
HANDBOL Lliga Catalana Fem.
JH MATARÓ - S.JOAN DESPÍ B
Diumenge 6 | 13.30 h | Pavelló Teresa M. Roca

FUTBOL 2a Catalana
CE MATARÓ -  SANT POL
Diumenge 6 | 16.30 h | Municipal del Centenari
FUTBOL 3a Catalana
LA LLÀNTIA - SINGUERLÍN
Diumenge 6 | 12.15 h | Municipal La Llàntia

 FORA
WATERPOLO Supercopa Europea
LA SIRENA CNM - CN SABADELL
Diumenge 6 | 12 h | Nova Escullera Barcelona

FUTBOL 2a Catalana
BESÓS BV - UD CIRERA 
Diumenge 6 | 10 h | Mpal. Trinitat Vella

BÀSQUET Lliga EBA
JAC SANTS - MATARÓ FEIMAT
Diumenge 6 | 13 h | Pavelló Espanya Industrial

+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM

Suplement coŀ leccionable
d'informació esportiva

NÚMERO 1449 | 2A ÈPOCA 
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redaccio@eltotesport.com
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0  PREMIÀ ESPORTIU

1  CE MATARÓ

CE MATARÓ: Joel, Willy, Rueda, Kiku 
(Sergi 62'), Isma, Aitor, Fiti, Óscar Cas-
tellano (Parri 72'), Mario, Ricky (Ariño 
72'), Bargalló.

GOL: 61' BARGALLÓ (0-1).

2  UD CIRERA

1  CARMELO

UD CIRERA: Compte, Roger, Albertito, 
Nafa, Peque, Kaddur, Ivan (Omar 86'), 
Joel (Carlitos 86'), Said (Ot 65'), Cris-
tian Romero, Aleix (Joan 65').

GOLS: 17' ALEIX (1-0); 71' Aaron (1-1); 
88' OT (2-1).

SEGONA
CATALANA

El Mataró va ser superior

El CE Mataró va guanyar el derbi 
maresmenc davant d'un equip que 
estrenava entrenador i que neces-
sitava els tres punts. 

L'equip visitant va començar amb 
força i va tenir una ocasió clara, 
però l'equip premianenc va passar 
a dominar, tot i que sense arribar 
a inquietar massa la porteria rival.  
A partir de la mitja hora, Alberto 
Encinas va canviar la seva disposi-
ció tàctica, jugant amb defensa de 
tres i amb Willy i Aitor de carrilers, 
i el Mataró ja va controlar el partit, 
quasi en tot moment. I al tram final 
de la primera part Aitor i Ricky van 
gaudir de les millors ocasions del 

partit, però no van encertar. 
A la represa el Mataró va sortir 

amb força i va tenir tres ocasions 
més, abans que Bargalló marqués 
el gol guanyant l'esquena a la de-
fensa i superant el porter per alt. 

En el  tram final l'equip premi-
anenc ho va intentar, però Joel 
es va lluir en un parell de bones 
intervencions.

La UD Cirera va guanyar el cuer 
de forma agònica, i d'aquesta mane-
ra va trencar la mala ratxa que s'ha 
allargat sis setmanes en les quals 
no ha conegut la victòria. Va ser 
un partit molt disputat entre dos 
equips en zona baixa. L'equip local 

El líder cau a Sant Pol
9a jornada (29-30 octubre)
Sarrià - Europa B .................................... 2-1
Sant Adrià - LLoreda  ............................ 2-1
LLAVANERES - Fundació Grama ..........0-1
CIRERA - Carmelo ................................... 2-1
Martinenc B - Besòs BV  ......................0-4
Esp. Jov. Can Pi - Badia ....................... 2-2
PREMIÀ - CE MATARÓ .............................0-1
SANT POL - Guineueta .......................... 3-2
Llefià - Canyelles ................................... 5-2

Classificació 
Guineueta 22, Fund. Grama 20; Sarrià i 
Sant Adrià 18; CE MATARÓ (un partit pen-
dent) 17, LLAVANERES 16; SANT POL, Besòs 
BV 14, Llefià 13; PREMIÀ MAR 11; Canyelles i 
Martinenc B 10, Es. Can Pi 9; UD CIRERA 8; 
Europa B i Badia 7; Lloreda 6; Carmelo 3.

10a jornada (6 novembre)
CE MATARÓ - SANT POL (16.30 h) 
Besós BV - CIRERA (10 h) 
Lloreda - LLAVANERES  (12 h)

Un altre derbi maresmenc
El diumenge el CE Mataró disputa un 
altre derbi maresmenc, ja que rep el 
Sant Pol, un equip que ja fa uns anys 
que està instal·lat a la 2a Catalana. En 
la darrera visita santpolenca al camp 
del Mataró la victòria va ser per a 
l'equip local per 3-1. El Sant Pol ve de 
guanyar el líder, però en canvi fora de 
casa no ha guanyat encara cap partit.
La UD Cirera per la seva part té un 
partit matiner el diumenge en un 
camp complicat on va a buscar la seva 
primera victòria com a visitant.

Contundent derrota
El juvenil del CE Mataró va perdre per 
0-3 a casa davant el Jabac de Terras-
sa, i ha baixat al 8è lloc amb 12 punts. 
El diumenge a les 12 hores visita el 
Barcelona B, que és el líder. 

ALTRES RESULTATS.- Juvenil B (Prefer.): 
Llagostera - CE Mataró B 4-1; Cadet 
(Pref) Girona- CEM 0-3; Infantil (Div. 
Honor): CEM - Cornellà 2-1. El Mataró 
és setè amb 11 punts.

El CE Mataró guanya el derbi 
maresmenc al camp del Premià

Bargalló anotant el gol. | TOTMATARÓ

va sortir endollat i Aleix va mar-
car poc després del quart d'hora. 
Va reaccionar el Carmelo enviant 
una pilota al travesser, cosa que 
també va fer Peque. A la represa 
el joc va ser vibrant amb ocasions 
per als dos equips, marcant primer 
els barcelonins. Després, ja a prop 
del final, Ot va resoldre el partit.

Lliga Nac. Juvenil

El Cirera trenca la mala ratxa

www.eltotesport.com |  P. 3FUTBOL
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TERCERA
CATALANA

En el dia de la presentació dels 
més de 200 jugadors de la base, 
el Pla d'en Boet ha trencat la seva 
mala ratxa de set jornades sense 
guanyar. 
Youness ha fet dos gols abans dels 
deu minuts i l'equip local ja ha jugat 
amb confi ança mantenint a ratlla 
l'equip argentoní. A la represa de 
seguida ha marcat Àlex Palau el 
gol de la tranquil·litat.

El líder amenaçat

9a jornada (29-30 octubre)

Vilassar Mar B  - Turó Peira ................3-0
Arenys Mar - Young Talents Bad. .......0-1
Districte 030 - Premià Dalt ..................5-1
Cabrera - Vilassar Dalt ........................2-0
PLA DEN BOET - Argentona.................3-0
Pineda - LA LLÀNTIA .............................. 1-6
La Salut - MOLINOS ...............................0-4
Santvicentí -MATARONESA ................... 1-2
Singuerlín - Cabrils ............................... 2-2

Classificació 
Singuerlín 21; Young Talent Badalona 
Sud 20; MOLINOS i LA LLÀNTIA 18,  MA-
TARONESA, Vilassar Mar B 17;  Districte 
030 16; Argentona 15; Arenys de Mar i 
Premià Dalt 14; Vilassar Dalt 13; La Sa-
lut Pere Gol  10; Cabrera 8; Santvicentí, 
PLA D'EN BOET, Turó Peira i Cabrils 7; 
Pineda 0.

10a jornada (5-6 novembre)
MOLINOS - Santvicentí (DG 12 h)
LA LLÀNTIA - Singuerlín (DG 12:15 h)
MATARONESA - Pineda  (DS 19:10 h)
Cabrils - PLA D'EN BOET (DG 12:15 h)

El líder a La Llàntia
El partit més destacat el tenim a La 
Llàntia on l'equip verd rep el líder.

Grup 5è (5a jornada)
Arenys Munt - Juvesport ....................0-4
Rocafonda - Mataró Athletic...........dia 9
Juventus - Cabrils C  ............................3-0
Calella - Cerdanyola ACELL ................. 2-1
Dosrius - Iluro ........................................ 2-7
De moment el Tiana és líder a l'espera 
que el Rocafonda jugui el partit 
endarrerit.
Grup 6è (5a jornada)
MOLINOS B - Alella  ................................ 1-2

El Molinos va perdre per 0-2 davant el 
Vilassar de Mar (el segon classificat) i 
ara queda en 4t lloc amb 9 punts.
El CE Mataró va guanyar per 2-1 el 
Santvicentí i puja al novè lloc amb 6 p.

 Un brillant  pòquer de victòries

El Pla d'en Boet s'agrada, s'exhibeix i arrodoneix una gran jornada. | D.F

Quarta Catalana

0  LA SALUT

4  MOLINOS

UD MOLINOS: Sandro, Grau, Abel Mo-
reno (Gorka 84'), Hèctor, Rubén Moreno 
(Llavero 54'), Roca, Badre, Adán Nevado 
(Beltrán 80'), Xavi (Navarro 46'), Augus-
to Campos i Manrique (Adrián 70').

1  SANTVICENTÍ

2  MATARONESA

MATARONESA: Rafa, Joel, Comas, 
Tommy, Toni, Koke (Hassan 66’), Peque 
(Lluís 57’), Edgar, Manolo (Jurado 73’) , 
Aldo, Miguel, Carlos, Mosquera i Pedro.

El Molinos va guanyar a Badalona 
sense patir gaire, ja que la victòria 
es va forjar a la primera part amb 
un gol ràpid d'Adán Nevado i des-
prés dos més de Badre i l'ex-Cirera 
Augusto Campos. A la represa, ja 
cap al fi nal, va arribar el quart, fet 
per un defensa en pròpia porta. 

Victòria agònica de la Mataronesa 
en un partit gens plàcid. Toni ha-
via avançat de penal a la primera 
part, però els locals van empatar 
abans del descans. A la represa 
l'equip mataroní dominava, però es 
va quedar amb nou als 80'. Però 
va tenir coratge per buscar el gol 
que va aconseguir Toni.

3  PLA D'EN BOET 

0  ARGENTONA 

PLA D'EN BOET: Jairo, Collado, Marc 
Palau, Ordóñez, Moussa, Silva, Youness 
(Cortés 87'), Valencia (Eric 21'), Palanco, 
Alex Palau, Valle (Reig 89').

Els locals es van avançar poc abans 
del descans amb un autogol de 
Diallo. A la represa l'equip verd es 
va llançar a l'atac i va capgirar el 
marcador amb un "hat-trick" d'Ai-
tor Moreno. Als 75' l'equip local va 
rebre una expulsió i a partir d'allà 
l'equip llantienc va arrodonir amb 
un gol d'Ibu i dos d'Aitor Moreno, 
per fer un "repòquer" de gols. 

2a Catalana Fem.

1  PINEDA

6  LA LLÀNTIA

AD LA LLANTIA: Sergio Cano, 
Carmona (J. Cano 46'), Blasco (Isra 
56'), Artero, Aitor Moreno, Miguel Angel 
(Delfí 56'), Ibu, Diallo, Àngel Vega (Cobo 
46'), Guedes (Jerreh 56'), Sergio López.

el Esporttot FUTBOL
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9  QUADIS CN MATARÓ

11  CN SABADELL

QUADIS CN MATARÓ: Mario Lloret, 
Ramiro Veich, Víctor Roqué, Marc Cor-
balán (1), Víctor Fernàndez, Raül Loste 
(1), Pol Barbena (1), Gustavo Guimaraes 
(5, 3 de p.),  Àlex Codina, Thomas Lucas 
(1), Pau Schnizler, Albert Merino, Marc 
Pannon (ps). 

PARCIALS: 2-6, 2-3, 2-1, 3-1.

DIVISIÓ HONOR 
MASCULINA

El Quadis no va donar mai el 
partit per perdut tot i anar 
perdent de cinc gols

El Quadis rebia el subcampió de la 
lliga passada i va pagar un mal inici, 
rebent la segona derrota del cam-
pionat, davant un potent Sabadell 
que continua imbatut. 

A mig primer quart els visitants 
guanyaven 0-3. Un temps mort va 
semblar arreglar-ho (2-3), però al 
tram fi nal del primer quart els bra-
ços visitants van tornar a funcionar 
(2-6). A l'inici del segon la diferència 
va augmentar als cinc gols (3-8). El 
Quadis portava 0 de 4 en jugades 
d'home de més i el Sabadell por-
tava 8 gols d'11 xuts. I al descans 
continuava la diferència de 5 gols.

El Quadis tenia un partit complicat 
a la piscina Josep Vallès del CE 
Mediterrani i el va solucionar amb 
èxit, demostrant una gran qualitat, 
acompanyada d'una gran capacitat 
agonística en el tram fi nal del partit, 
tot i jugar en ambient desfavorable.

La primera part va ser igualada, 
i va ser en el segon quart quan 
la defensa i la porteria de l'equip 
mataroní va marcar la diferència 
per arribar al descans amb un 2-4 
a favor que encarrilava bé el partit.

No era un avantatge decisiu i això 
es va veure quan, tot i l'encert de 
Guimaraes, el "Medi" va capgirar el 

El Quadis va treure el seu esperit 
de lluita i amb un fort "pressing" 
va desmuntar l'atac rival. 

I va anar remuntant fi ns a po-
sar-se a un gol quan faltaven dos 
minuts (9-10). La veterania d'Ivan 
Gallego va resoldre amb un gol a 
la posició de boia.

Dominen el Sabadell i 
el Barceloneta

3a jornada (29 octubre)
Barceloneta - Canoe ............................15-5
Mediterrani - QUADIS CNM .................  7-9
Catalunya - CN Barcelona ................. 6-10
Navarra - Molins ....................................6-8
Terrassa - Sabadell ............................dia 3
Rubí - Sant Andreu ..............................12-11
Avançat 4a jornada
QUADIS CNM - CN Sabadell .................9-11

Classificació 

Sabadell i Barceloneta 9,  QUADIS CNM, 
CN Barcelona, Canoe, Sant Andreu 6, 
Terrassa, Catalunya, Rubí, Molins 3; 
Mediterrani i Navarra 0.

Tornaran el dia 12
Després d'avançar el partit de la 4a 
jornada, ara el Quadis no torna a jugar 
fins al dia 12 de novembre en que tin-
drà un altre partit complicat a la pisci-
na del CN Terrassa.

En queden tres a dalt
2a jornada (29 octubre)
La SIRENA CN MATARÓ - Sabadell ....3-12
CN Sant Andreu - Dos Hermanas .....15-3
Zaragoza - Moscardó ......................... 11-12
Terrassa - Rubí .......................................11-6
Concepción - Mediterrani. ................5-20

Classificació 

Mediterrani, Sabadell, Moscardó 6, LA 
SIRENA CNM, Sant Andreu i Terrassa 
3; Rubí, Zaragoza, Concepción, Dos 
Hermanas 0.

3a jornada (5 novembre, 16.30 h)
Dos Hermanas - LA SIRENA CNM

Desplaçament a Sevilla
Aquest cap de setmana La Sirena té 
dos partits, ja que el dissabte viatja a 
Sevilla per jugar contra el Dos Herma-
nas i el diumenge juga la Supercopa 
d'Europa de la qual informem a part.
A Sevilla La Sirena CNM hi ha guanyat 
en els set desplaçaments que hi ha 
fet. La temporada passada per 7-18.

Paguen un mal inici de partit

Guanyen gràcies a un gran final

El Quadis va pagar el mal inici. | D.F

Div.Honor Fem.

7  MEDITERRANI

9  QUADIS CN MATARÓ

QUADIS CN MATARÓ: Mario Lloret, 
Ramiro Veich (2), Víctor Roqué, Marc 
Corbalán, Víctor Fernàndez, Raul Loste, 
Pol Barbena (1), Gustavo Guimaraes (4, 
1 de p.), Àlex Codina (1), Pau Schnizler, 
Albert Merino (1).
PARCIALS: 2-2, 0-2, 3-2, 2-3-.

marcador a l'inici del darrer quart 
(7-6). Per remuntar es va treure una 
gran defensa, i l'encert de Ramiro, 
Pol Barbena i Guimaraes va donar 
el triomf.

www.eltotesport.com |  P. 5WATERPOLO
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3  LA SIRENA CNM

12 CN SABADELL

LA SIRENA CN MATARÓ:  Debby 
Willemsz (portera); Liana Dance, Ma-
rina Zablith, Maria Bernabé, Meritxell 
Burgos, Alba Bonamusa (1), Clara 
Cambray, Ciara Gibson (1), Marta Bach, 
Ona Meseguer (1), Júlia Soler, Cristina 
Terrado (ps). 
PARCIALS: 0-3, 1-5, 1-2, 1-2.

Des del primer moment es va 
veure molt clara la superiori-
tat visitant

Aquest passat dissabte es trobaven 
al complex Joan Serra La Sirena 
CN Mataró i el CN Sabadell, quin-
ze dies després d'haver jugat a la 
mateixa instal·lació la Supercopa 
Estatal i una setmana abans de ju-
gar a la Nova Escullera la Supercopa 
Europea. I el partit no va tenir més 
color que el de l'equip vallesà, un 
Sabadell amb pell de campió, amb 
ambició de victòria i amb ganes 
de demostrar que la derrota de la 

Tercer partit en menys d'un 
mes que enfrontarà l'Astral-
pool CN Sabadell i La Sirena 
CN Mataró

Després d'enfrontar-se en la 
Supercopa espanyola i a l'anada 
de la fase regular de la lliga feme-
nina, l'Astralpool CN Sabadell i La 
Sirena CN Mataró es tornaran a 
trobar per tercer cop en menys d'un 

temporada passada a la Copa de 
la Reina, per a elles, va ser un fet 
anecdòtic. 

Des del primer moment es va 
veure un Sabadell molt intens en 

La Sirena CNM impotent davant 
un Sabadell amb pell de campió

I es retrobaran a la LEN Women's Super Cup...

Mur impenetrable del Sabadell. | D.F

mes, aquest cop a la LEN Women's 
Super Cup, que enfronta al campió 
de la Champions, el Sabadell, i el 
campió de la Len Trophy, el Mataró.

El partit serà aquest diumenge 
6 de novembre a les 12 hores a la 
piscina de la Nova Escullera del 
Club Natació Barcelona.

Les mataronines buscaran millo-
rar els resultats dels dos passats 
enfrontaments on, pràcticament, 
en cap moment van tenir opció 
de lluitar per la victòria, recupe-
rant les sensacions de la passada 
temporada, quan van aconseguir 
l'única victòria davant del conjunt 
vallesà de les 47 vegades que s'han 
enfrontat, precisament a la fi nal de 
la Copa de la Reina de la tempora-
da passada.

defensa i allunyant molt l'equip lo-
cal de la porteria que va defensar 
amb molt d'encert la portera su-
plent Elena Sànchez, mentre Laura 
Ester era a la banqueta. I a més 
tenien la velocitat per sortir a la 
contra i, si no, en atac posicional, 
amb el recurs de fi car pilotes a la 
boia Maica Garcia imparable com 
sempre. I si no hi era, tenien a la 
seva suplent de la selecció, Paula 
Leiton i la italiana Tabani també 
va fer un golàs des de la boia. I 
a més Nani Guiu podia fer canvis 
de quatre en quatre sense que es 
ressentís el ritme en cap moment. 
I al fi nal del primer quart el marca-
dor estava en 0-3 i al descans en 
un contundent 1-8. I això perquè 
l'Alba Bonamusa havia clavat un 
xut sensacional per tot l'escaire.

A la represa, amb tot decidit, 
Florin Bonca, que evidentment no 
disposa de la plantilla del rival, i 
a més encara no tenia la Laura 
López, va fer jugar les més joves 
per tal que agafessin minuts tam-
bé davant d'un potent rival. Tot i 
això en la 2a part els parcials van 
ser discrets per fer un 2-4 global.

El cartell de la competició. | LEN

El club mataroní, de cara a acon-
seguir el màxim suport de l'afi ció, 
posa places d'autobús a 2 euros per 
persona. Més informació al web.

el Esporttot WATERPOLO
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ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:
C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONAC/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV
sin problemas de aparcamiento)sin problemas de aparcamiento)

T 93 741 47 17 / 93 741 47 16T 93 741 47 17 / 93 741 47 16

HORARIO COMERCIAL:HORARIO COMERCIAL:
De lunes a viernes: De lunes a viernes: 7:30 a 13:30h y 15:00 a 20:00h7:30 a 13:30h y 15:00 a 20:00h
Sábado: Sábado: 8:00h a 13:30h y de 16:00 a 20:00h8:00h a 13:30h y de 16:00 a 20:00h

ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:
Camí del Mig, cantonada Camí de Sant Crist nº 1Camí del Mig, cantonada Camí de Sant Crist nº 1Camí del Mig, cantonada Camí de Sant Crist nº 1
MATARÓ, Pol. Ind.MATARÓ, Pol. Ind.
Pla d’en Boet Pla d’en Boet 

T 93 161 50 15T 93 161 50 15

HORARIO COMERCIAL:HORARIO COMERCIAL:HORARIO COMERCIAL:
De lunes a viernes:De lunes a viernes:De lunes a viernes: 7:30 a 13:30h y 14:30 a 20:00h  7:30 a 13:30h y 14:30 a 20:00h 
Sábado: Sábado: Sábado: 8:00h a 13:30h8:00h a 13:30h
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Els taronges sumen la seva 
cinquena victòria consecu-
tiva per mantenir-se com a 
líders invictes

Els nois d'Alberto Peña, amb força 
baixes al seu equip, van aconseguir 
una meritòria victòria aquest pas-
sat dissabte, que els manté com a 
líders invictes de la categoria, l'únic 
equip que no coneix la derrota als 
dos grups de Copa Catalunya.

La bona sortida dels mataro-
nins ja va servir per començar a 
marcar diferències que, tot i no 
ser molt àmplies, es convertirien 
gairebé en definitives, superant els 
intents de remuntada del conjunt 
rival. Cal destacar la monumental 
exhibició de Marc Rubio, autor de 
34 punts amb 7 triples convertits, 
com a element clau de la victòria.

Un duel desigual el que es va disputar el 
diumenge a la tarda al Mora, on les noies 
d'Adrià Castejón, que arribaven segones 
a l'enfrontament, no van tenir cap opció 
davant del Barça CBS, el líder de Copa Ca-
talunya. Des del primer quart ja es va veure 
el domini visitant, anul·lant l'atac mataroní. 
Situació que s'aniria veient incrementada a 
mesura que anaven passant els quarts, fins 
a arribar al contundent resultat final.

Els de Charly Giralt no van poder retrobar-
se amb la victòria aquest diumenge al 
Josep Mora i van encaixar la tercera 
derrota consecutiva a lliga EBA, aquest 
cop davant el Grup Barna que, d'aquesta 
manera, supera els mataronins a la taula. 
El partit ja no va començar bé pels grocs, 
que de bon començament ja es van veure 
al darrere en el marcador, sense trobar 
solucions ofensives al rival.

El Boet segueix perfecte. | D.F.

Sense resposta davant del líder. | D.F El Grup Barna va ser superior. | D.F

El Mataró Parc Boet 
no afluixa

Derrotes dures per al Platges i el Feimat

78 MATARÓ PARC BOET

68 BISBAL BÀSQUET

MATARÓ PARC BOET: Vázquez (4), 
Smith (8), Hermoso (13), Arnau (6), 
Franch (7), Cid (6) i Rubio (34). 21 de 39 
en tirs de 2, 9 de 28 en tirs de 3 i 9 de 
12 en tirs lliures.

PARCIALS: 25-17, 15-19, 25-17 i 15-13.

33  PLATGES DE MATARÓ

63  BARÇA CBS

PLATGES DE MATARÓ: Kador (7), 
Gómez (2), Ford (4), Murat (2), García, 
Magriñà (4), García, Cárceles (4), López, 
Harris (6) i Keohe (4).

70 MATARÓ FEIMAT

87 GRUP BARNA

MATARÓ FEIMAT: Diallo (11), Guallar, 
Serratacó (19), Rodríguez (10), Ventura, 
Viñallonga (1), Romero (7), Espiga (9), 
Tardio, Coll (1), Miralles (6) i Traver (6).

LLIGA EBA 
- Grup C

Baixen a la 8a posició
5a jornada
MATARÓ FEIMAT - Grup Barna ....... 70-87
Calvià - Castellbisbal ....................... 86-82
Salt - Collblanc ...............................Ajornat
Martorell - ARENYS .......................... 93-89
Menorca - Sant Nicolau Sabadell .72-68
Olivar - Santfeliuenc ........................73-79
Cornellà - JAC Sants ........................ 69-54

Classificació 
Martorell, 10; Menorca, 9; Castellbisbal, 
Grup Barna, Cornellà i Santfeliuenc, 8; 
ARENYS (-1 partit) i MATARÓ, 7; Collblanc 
(-1 partit), Calvià (-1 partit), Olivar i Sant 
Nicolau, 6; Salt (-1 partit) i Sants, 5. 

Aquest diumenge a les 13.00 h, el Feimat 
visitarà la pista del JAC Sants, últim 
classificat que encara no ha guanyat. 

Cauen a la tercera 
posició
Després de la dura derrota davant del 
Barça, les noies d'Adrià Castejón tindran 
una oportunitat a la pista del Physic 
Igualada, aquest dissabte a les 17.45, de 
recuperar-se i seguir optant a la segona 
posició. Un duel difícil davant d'un rival 
que només té una victòria menys.

Classificació 
Barça CBS, 14 punts; Jet Qsport i 
PLATGES DE MATARÓ, 12; Cerdanyola i 
Igualada, 11; Terrassa, 10; ARENYS, 9; Sese 
i Granollers, 8 i Tarragona, 7. 

Que no pari la ratxa!
El Mataró Parc Boet buscarà aquest 
dissabte a les 20.00 h la seva sisena 
victòria consecutiva a Copa Catalunya 
en un partit a la pista del Sant Narcís. 

Classificació 
MATARÓ PARC BOET, 10; Vic, Granollers i 
Sant Josep, 9; Vic, Artés, Santa Coloma, 
Bisbal i Sant Cugat, 8; Sant Narcís i 
Badalonès, 7;  Sant Quirze i Sabadell, 6 i 
Sant Gervasi i Pia Sabadell, 5.

Copa Catalunya F.

Copa Catalunya M.

el Esporttot BÀSQUET
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26  PALAUTORDERA

30 JOVENTUT MATARÓ

JOVENTUT MATARÓ: Pol Gavañach 
i Dani Torvisco porters; Dani Aguilera 
(6), Bernat Bonamusa, Jan Bonamusa 
(5), Àlex Bosch (2), Berenguer Chiva, 
Pepo Juàrez (6), Marc López, Carlos 
López (1), Bernat Muñoz, Marc Pey (4), 
Pol Vallhonesta (1), Oriol Vaqué (1), 
Manu Núñez (3). 

PARCIALS CADA 5': 2-1, 6-2, 8-2, 12-4, 
13-7, 13-11 descans; 14-16, 16-18, 17-22, 
20-25, 22-28, 26-30.

26 HANDBOL GAVÀ

39 JOVENTUT MATARÓ

JH MATARÓ: Laia Argelich i Marta Espejo 
porteres; Ona Muñoz (6), Isabel Latorre 
(3), Tinna Falconi (2), Clara Poo (4), Glenda 
Alis (1), Sandra Fargas (7), Marina Seda (3), 
Irene Hernàndez (2), Laia Nonell (2), Saray 
Romero (5), Katina Juarez (4).

1A ESTATAL
MASCULINA

Una enorme remuntada ma-
taronina, després de veure's 9 
gols per sota, fonamenta una 
victòria importantíssima

El Joventut Mataró va aconseguir 
guanyar a Palautordera amb una 
remuntada per recordar.

El "Palau" va aprofitar les erra-
des inicials de l'equip groc-i-negre 
i guanyava de nou gols (13-4) a deu 
minuts del descans. Jordi Coma va 
refer l'equip en atac i amb Pepo 
Juàrez de lateral es va trobar fo-
rat a la defensa oberta de l'equip 
local. Tres gols els van fer créixer, 
mentre entraven dubtes a l'equip lo-
cal. La defensa amb Vaqué i Bernat 
Bonamusa al centre, era una mura-
lla i Pol Gavañach ho aturava tot, 
i al descans es va arribar amb un 
13-11 impensable uns minuts abans. 

A la represa va continuar aquesta 
línia, i als tres minuts, el Joventut 
completava un parcial de 0-10 per 
posar-se per davant (13-14). Els gols 
de Juàrez, Jan Bonamusa, del ju-
venil Manu Núñez i del pivot Dani 
Aguilera havien capgirat la situa-
ció. I a partir d'aquí els nervis ja es 
van apoderar dels vallesans que en 
veure's darrere en el marcador ja 

El femení del Joventut continua sen-
se trobar aturador.

L'equip que prepara Jordi Fer-
nàndez va guanyar a Gavà de ma-
nera contundent en un partit que va 
dominar des de bon començament. 
El JH Mataró va fer una gran primera 

Sarrià continua sol
7a jornada (29 octubre)
La Roca - Sant Joan Despí ..............34-26
Sant Quirze - Bordils B ....................36-23
Montcada - Sant Cugat ....................30-27
Palautordera - JH MATARÓ .............26-30
Esplugues - Sarrià.............................26-29
S.Martí Adrianenc - OAR Gràcia .... 27-24
Sesrovires - Bonanova......................32-18
S.Esteve Pal. - Granollers B ........ajornat

Classificació 
Sarrià 14, Sant Quirze 12; Granollers B , 
S. Martí Adrianenc, Sesrovires 10, Mont-
cada 9; Sant Joan Despí i La Roca 7; JH 
MATARÓ, Palautordera 6, S.Esteve Pal. 
5; Sant Cugat, Esplugues 4, Bordils B, 
Salle Bonanova 3, OAR Gràcia 0.
8a jornada (5 novembre, 18 h)
JH MATARÓ - LA ROCA
Torna aquest partit de màxima 
rivalitat que s'ha jugat 7 vegades amb 
només 2 victòries locals (26-23 la 
temporada 10-11 i 23-18 la 05-06).

Tot segueix igual
6a jornada (22 octubre)
Gavà- JH MATARÓ  .............................26-39
Canovelles - Vilamajor ..................... 27-31
Montcada- OAR Gràcia B .................25-33
Cardedeu - Ascó ................................26-22
S. Joan Despí B- Sant Quirze ..........19-23
Granollers At - Coope Sant Boi. .....26-21
Lleida Pardinyes- Vilanova Camí ...26-21

Classificació
JH MATARÓ 12, Granollers At. 11; Carde-
deu i Sant Quirze 10, Lleida Pardinyes i 
Vilamajor 8; Ascó 6; Vilanova Camí 5; 
SJ Despí B i Canovelles 4, Gavà, Coope 
Sant Boi i OAR Gràcia B 2; Montcada 0.

7a jornada (6 novembre, 13.30 h)
JHMATARÓ - S.JOAN DESPÍ B 

ALTRES RESULTATS
2a Catalana: JHM B - Vilamajor B 31-21; 
Juvenil fem.: Vendrell - JHM 22-14; Ca-
det mas. (2a Cat.): JHM - Garbí 30-40.
1a Catalana fem.: Banyoles - Llavaneres 
23-20; 3a Catalana masc: Papiol - Lla-
vaneres 23-33. 

Continuen insuperables

Remuntada per al record

part en defensa i brillant en atac que 
les va permetre marxar al descans 
ja amb onze gols de diferència. A 
la segona es va mantenir el bon joc 
amb una mica més d'imprecisions, 
que no van fer perillar en cap mo-
ment el resultat.

van jugar coaccionats.
La diferència va augmentar als 

cinc gols a l'equador de la segona 
part (17-22) i fins al final l'equip 
mataroní va gestionar-ho bé.

Gran remuntada mataronina. | ARXIU

El Joventut segueix intractable. | ARXIU

Lliga Cat.Fem.

www.eltotesport.com |  P. 8HANDBOL
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4  PHC SANT CUGAT

3  MEDICARE SYSTEM

MEDICARE SYSTEM MATARÓ: 
Ariadna Escalas (p), Carla Fontdeglòria 
(1), Ona Castellví (2), Xantal Piqué, Aina 
Florenza, Júlia Canal, Anna Fontde-
glòria, Laura Manzanares, Marta Soler i 
Èrika Arellano.

6  PHC SANT CUGAT 

4  MiS IBÉRICA CHM 

MIS IBÉRICA MATARÓ: Albert 
Povedano (porter), Marc Povedano, 
Èric Florenza, Jordi Bartrès (3), Marc 
Figa (1) – cinc inicial-, Èric Serra, Ferran 
Guimerà, Àlex Cantero, Oriol Lladó i 
Sergi Grané.

OK LLIGA 
FEMENINA

L’equip dirigit per Albert 
Larrea cau a Sant Cugat amb 
un gol decisiu quan faltaven 
20 segons

Les noies del Medicare System 
Mataró van començar el partit per-
dent, però al minut 10 Ona Castellví 
va poder anivellar el marcador amb 
un xut llunyà. Poc després, amb 
una preciosa jugada per darre-
re de la porteria, va aconseguir 
anotar l'1-2. Les locals van fallar 
el llançament de falta directa, des-
prés d'una blava, però durant els 

Els nois de Quim López no 
van poder amb el Sant Cugat, 
un dels clars aspirants a l’as-
cens a OK Lliga 

El partit es va complicar ben avi-
at, ja que els locals van encetar el 
marcador al primer minut de partit. 
Van basar el seu joc en una sòlida 
defensa i en el seu endimoniada-
ment ràpid joc al contracop. Al mi-
nut cinc Jordi Bartrès va anotar el 
primer dels seus gols i va anivellar 
el marcador, però de seguida una 
jugada confusa dins l’àrea d’Albert 
Povedano va acabar en el 2-1. Un 
minut més tard, en un ràpid con-
traatac, Pau Gilabert feia el 3-1.

Va haver de tornar a aparèixer 
Bartrès per, amb una jugada ex-
cepcional, va anotar el 3-2. Llavors 
va arribar una jugada clau, con-
fosa prop de l’àrea mataronina, 
en què la pilota va arribar a Jordi 
Gabarra, que va anotar el 4-2, 4 

minuts de superioritat van acon-
seguir l'empat.

A la segona part, el Mataró se-
guia atacant la porteria santcu-
gatenca, i així va arribar el gol de 
Carla Fontdeglòria (2-3). Però en 
una altra contra ràpida les locals 
van empatar, i faltant 20 segons pel 
fi nal, feien el 4-3. Les mataronines 
encara van tenir una falta directa 
per empatar, però sense encert.

Segueixen a la cua
Jornada 3
Manlleu - Las Rozas ................................... 3-1
Gijón - Alcorcón .......................................... 2-1
Palau Plegamans - Sferic Terrassa ......4-5
Bigues i Riells - Cerdanyola .................... 3-1
Vilanova - Rivas Las Lagunas ................ 4-3
Liceo - Voltregà .........................................0-5
Sant Cugat - MATARÓ ............................... 4-3

Classificació
Voltregà, Gijón i Manlleu 9; Bigues i 
Riells 7; Palau Plegamans, Cerdanyola, 
Sferic Terrassa, Vilanova i Liceo 6; Sant 
Cugat i Las Rozas 3; Rivas Las Lagunas 1; 
MATARÓ i Alcorcón 0 punts.

Buscant la reacció a casa
Les noies d'Albert Larrea reben el Bigues 
i Riells, que ha tingut un bon inici de 
temporada i es troba a la zona alta, 
aquest dissabte 5 a les 18.15. El Mataró 
ha de demostrar personalitat per tren-
car el malefici i començar a sumar.

Continuen a la part baixa
Jornada 4
FC Barcelona - Arenys de Munt .....Ajornat
Lleida Alpicat - GEiEG ............................... 3-2
Calafell - Sant Feliu ................................... 3-2
Raspeig - Vilanova ....................................3-5
Tordera - Palafrugell ................................3-5
Asturhockey - SHUM Maçanet ............... 7-6
Sant Cugat - MATARÓ ...............................6-4

Classificació
Palafrugell 12; Asturhockey i Calafell 10; 
Sant Cugat 9; Vilanova 7; Lleida Alpicat 
6; FC Barcelona B 4; SHUM Maçanet, Sant 
Feliu, Tordera, GEiEG i Arenys de Munt 3; 
MATARÓ 2 i Raspeig 0 punts.
Visita del Lleida Alpicat
Es tancarà el vespre d'hoquei al Jaume 
Parera buscant la primera victòria 
contra el Lleida Alpicat a les 20:30h.

El Medicare System Mataró 
segueix sense puntuar

Nova derrota del CHM. | jr castellví

1a Estatal Masc.

segons abans del descans.
A la represa Jordi Bartrès va 

anotar el seu tercer gol situant el 
4-3, transformant una falta directa, 
i quan semblava que el Mataró po-
dria intentar la remuntada, dos gols 
del Sant Cugat en jugades gairebé 
consecutives, van posar un 6-3 que 
gairebé decidia el partit. L’últim 
bri d’esperança pels visitants va 
ser un penal que va anotar Marc 
Figa situant el 6-4 i una posteri-
or falta directa que hauria pogut 
signifi car el 6-5, però en aquesta 
ocasió Bartrès no va poder marcar.

Una altra derrota del Mis Ibèrica Mataró

el Esporttot HOQUEI
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Futsal | El Juvenil del Futsal 
Inligua torna a guanyar
El juvenil del Futsal Inlingua 
Mataró es va refer de les 3 der-
rotes encaixades en els tres dar-
rers partits amb una contundent 
victòria 9-4 davant l'Hospitalet 
Bellsport, un equip que arriba-
va a Mataró empatat a punts 
amb el conjunt vermell. Després 
d’aquest triomf el Futsal escala 
fi ns a la quarta posició.

El primer equip, el Fustal Aliança 
Mataró, també va sumar els tres 
punts després de derrotar a 
l'Arenys de Munt per 5 a 2 i se-
gueix tercer a la classifi cació.

Patinatge | Sara Ortiz, 3a al 
Campionat d'Espanya aleví
Aquest passat cap de setmana 
es va disputar a Lloret de Mar el 

Campionat d'Espanya de patinat-
ge artístic en categoria aleví, on 
el Patinatge Artístic Mataró hi va 
participar amb dues patinado-
res, Sara Ortiz i Lucia Navarro. 
Mentre que Navarro va quedar 
11a, Ortiz va pujar al tercer graó 
del podi, penjant-se el bronze.

Tennis| Albert Ramos se situa 
en el lloc 26è del rànquing 
mundial 
El tennista mataroní Albert 
Ramos Viñolas s'ha situat a 
fi nals del mes d'octubre en el 
lloc 26è del rànquing mundial la 
millor posició obtinguda al llarg 
de la seva carrera. Durant el mes 
d'octubre va arribar a la fi nal del 
torneig de Chengdu a la Xina, 
on va perdre davant Khachanov, 
i més recentment als quarts 

de fi nal de l'ATP-500 de Viena, 
on va ser superat pel francès 
Wilfred Tsonga (19è del món).

Triatló| El CNM tanca la tem-
porada de triatló 
El conjunt de triatló del Centre 
Natació Mataró va tancar la 
temporada el passat diumenge 
23 participant en el Campionat 
d'Espanya de llarga distància a 
Eivissa (4000 m de natació, 120 
km en bicicleta i 30 km de cur-
sa a peu). 4 membres del CNM 
s'hi van desplaçar i Oriol Gili va 
ser el més destacat fi nalitzant 
22è. Santi Abad va ser 24è i 
Luis Diogo 31è, el que suposava 
la 5a posició per equips per al 
Centre. Jose Luís Cano va ha-
ver d'abandonar per símptomes 
d'hipotèrmia.

Més notícies esportives de la nostra ciutat

envieu informació a redaccio@eltotesport.com
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L'oposició recela de les ordenances
Els números passen el primer tràmit amb l'abstenció de la majoria de grups, que 
reclamen repensar l'augment de l'IBI i aprofundir en la tarifació social

Política: Mireia Biel

  El ple municipal va aprovar ini-
cialment, dimarts passat al vespre, 
les ordenances fi scals per al 2017. 
La proposta del govern, marcada 
per l’augment de l’IBI, la recupe-
ració de la taxa de guals I la tari-
fació de la taxa de la brossa, va 
superar el primer tràmit amb els 
vots a favor de l’executiu, PSC i 
CiU, i l’abstenció de la majoria de 
grups de l’oposició, a excepció de 
PxC i la regidora no adscrita, que 
hi van votar en contra.

Les propostes recollides en les 
ordenances fi scals han de perme-
tre, segons el govern, ingressar 
prop de 800.000 euros extres l’any 
vinent, una xifra que es destinaria 
a polítiques concretes lligades al 
Pla d’Actuació Municipal i, per 
tant, als pressupostos. Una idea 
que el regidor de Serveis Centrals, 
Juan Carlos Jerez considera molt 
positiva i que confi a que els grups 
de l’oposició valorin durant el pe-
ríode de negociacions que s’inicia 
ara per a l’aprovació defi nitiva de 
les ordenances: “Treballem per 

fi nançar accions directes per a la 
ciutat i creiem que aquests són 
els números més justos”.

L’oposició va donar un vot de 
confi ança al govern amb una àm-
plia abstenció a la qual només no 
es van sumar PxC i la regidora no 
adscrita. Però l’augment de l’IBI 
i la manca de progressivitat en la 
taxa de la brossa són aspectes que 
han fet topar els grups de l’opo-
sició amb la nova proposta del 
govern sociovergent.

Més tarifació social
En aquest sentit, ERC-MÉS, va re-
ivindicar el concepte de progres-
sivitat fi scal en funció dels ingres-
sos de cada família i va mostrar 
el rebuig frontal a la pujada de 
l’1,75% de l’IBI. Una postura simi-
lar és la que va defensar el grup de 
VoleMataró, que va reclamar un 
augment de la progressivitat de 
les taxes per afavorir encara més 
les famílies amb menys recursos, 
igual que ho va fer la regidora no 
adscrita.

En una línia similar, la CUP va 
criticar que la comissió de tarifació 

creada l’any passat no ha complert 
les expectatives i va assegurar que 
la proposta de progressivitat fi scal 
de la brossa no és “ni la més social 
ni la més justa” perquè hauria de 
prioritzar el volum de brossa gene-
rat i no només el valor cadastral. I 
ICV-EUiA va demanar aprofundir 
en la tarifació social.

Al seu torn, Ciutadans es va mos-
trar contrari a qualsevol pujada 
d’impostos i el PP està disposat a 
sumar sempre que les ordenances 
del 2017 siguin un punt d’infl exió 
pels mataronins, que considera 
han de començar a gaudir de mi-
llores fi scals després d’anys d’in-
crement de l’IBI. Des de PxC, van 
afi rmar que no s’ha de comparar 
Mataró amb altres ciutats catala-
nes per justifi car cap augment de 
la pressió fi scal, motiu pel qual no 
va donar suport a les ordenances.

Malgrat aquestes qüestions, el 
regidor Juan Carlos Jerez es mos-
tra optimista i afi rma que “està 
obert a escoltar les propostes de 
l’oposició, a plantejar variacions 
en l’augment de l’IBI i a aprofun-
dir en la tarifació social”.

El regidor Juan Carlos Jerez és el regidor encarregat del projecte d'ordenances Daniel Ferrer 

CiutatCiutat núm. 1.744 del 4 al 10 de novembre de 2016
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Vine a congixer-lo a AR Motors, situat a Matarr, i descobreix
un concessionari Kia reconegut amb la categoria Kia 5 Estrelles,
gr_cies al servei excel6lent que oferim als nostres clients.

www.kia.com

Nou Kia Sportage

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

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

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



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

Sully   12:10  16:00  18:10  20:20  22:30  00:40

One Piece Gold   20:00  00:50

100 metros   12:00  12:20  15:45  18:10  20:25  22:40  01:00

Blair Witch   12:10  16:00  18:00  20:30  22:30  01:00

La historia de Jan (documental)  [dv.] 20:15

Doctor Strange 12:00  15:50  18:00  20:00  22:25  00:50

Ouija, el origen del mal  12:20  16:00  18:05  20:10  22:40  00:45

Trolls 12:00  16:00  17:00  18:00  19:00  21:20    [En català] 12:20

Que Dios nos perdone 

 20:40  23:20           [dv.] 15:50           [dl. - dj.] 17:20

El contable 22:15             [dl. - dj.] 19:00 

La chica del tren 15:50  18:10  20:00  22:20  00:30

Ozzy 12:15  16:00

Inferno [dv.] 16:45  18:30  22:20  00:50

 [excepte dv.] 12:00  16:20  19:00  21:40  00:15

Un monstruo viene a... 12:10  16:00  18:20  20:00  22:15  00:35

La fiesta de las salchichas  

 [dv.] 16:00          [dv. - dg.] 21:00  23:00         [dl. - dj.] 17:00  22:00

Mechanic 2: Resurrection 22:50  01:00

Cigüeñas 12:20  16:00      [dv. - dg.] 18:00

El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares 20:20

Bridget Jones Baby 00:40

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

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

Diez años y divorciada 
 21:00 (3 nov.)(VOSE)           21:00 (5 nov.)        19:00 (6 nov.)

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

Florence Foster Jenkins  18:00  20:00  (5, 6 i 7 nov.)

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes                                                          

Sully  16:00  18:00  20:00  22:00

One Piece Gold  [En català] 20:15

100 metros  16:10  18:15  20:20  22:30

Doctor Strange 16:00  17:15  18:15  20:30  22:40  

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

Ouija, el origen del mal 18:30  20:30  22:30

Trolls 16:30  18:30  20:30

El contable 22:15

La chica del tren 18:20  21:45       [dv., dl.-dj.] 18:15

Ozzy 18:10  

Inferno 22:20 

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

Cigüeñas [dgj.] 16:00 

Buscando a Dory [En català] [ds.] 16:15  

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema

 CINEMES HORARI 1744.indd   2 2/11/16   19:32



Cinema: Ferran Àngel

 Després d'uns quants fi lms més 
aviat decebedors, Tim Burton tor-
na a la pantalla gran amb 'Miss 
Peregrine's home for Peculiar 
Children'. Aquest cop el resultat és 
força millor, tot i que sense arribar 
al nivell de les seves millors obres.

Com la majoria de fi lms de 
Burton, es tracta d'una mena de 
faula fantàstica barrejada amb el 
món real. Fins i tot amb un punt 
de pel·lícules de superherois. 

De fet, potser podríem parlar 
que es tracta d'una mena d'X-Men 

Una faula entranyable

'El hogar de Miss Peregrine' de Tim Burton

però amb nens i adolescents, i 
un altre tractament de la història, 
és clar, que la fa molt agradable i 
entranyable de veure, amb una 
gran facilitat per empatitzar amb 
els protagonistes del fi lm, també 
ajudat d'una gran interpretació 
de tots ells, inclòs el principal, Asa 
Butterfi eld.

I Eva Green. L'actriu britàni-
ca omple la pantalla amb la seva 
presència. Sempre tan elegant i 
perfecte, com a Miss Peregrine té 
l'oportunitat de lluir amb tota la 
seva esplendor, allò que no estava 
a l'altura a Sombras Tenebrosas. 

Un moment del film. 

Pregunta de la setmana
Quina altra pel·lícula té ara 
mateix en cartellera Tom 
Hanks?

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

Resposta del núm. 1742
‘Els seus llargs viatges amb 
tren per anar al treball’

Guanyadors:
Maria Teresa Codina Amorós.

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

Més cinema a: www.totmataro.cat

UNA SECCIÓ
PATROCINADA PER

Concurs de Cine
2 entrades

núm. 1744 del 4 al 10 de novembre de 2016
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FEMCRÉIXER 
LES IDEES

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

Cinemes Les estrenes núm. 1744 del 4 al 10 de novembre de 2016

SULLY

Sully és un pilot comercial que el 2009 
es va convertir en un heroi quan, poc 
després d'enlairar-se, el seu avió es va 
avariar i va aconseguir realitzar un ate-
rratge forçós en ple riu Hudson, a Nova 
York, amb 155 passatgers a bord.
Direcció: Clint Eastwood
Intèrprets: Tom Hanks, Aaron Eckhart, 
Laura Linney, Anna Gunn, Autumn Reeser
96min

100 METROS 

Ramón, pare de família i de només 
trenta anys, és diagnosticat d'esclerosi 
múltiple i tots els pronòstics indiquen 
que en un any no serà capaç de caminar 
ni 100 metres. Decideix llavors plantar-li 
cara a la vida participant en la prova 
esportiva més dura del planeta. 
Direcció: Marcel Barrena
Intèrprets: Dani Rovira, Karra Elejalde, 
Alexandra Jiménez, Maria de Medeiros

BLAIR WITCH

Uns estudiants s'endinsen en els boscos 
Black Hills de Maryland per intentar 
descobrir què va passar amb la desa-
parició de la germana de James. Aviat 
una parella de vilatans s'ofereix a ser els 
seus guies. 
Direcció: Adam Wingard
Intèrprets: James Allen McCune, Callie 
Hernandez, Corbin Reid
89min

EL DESTIERRO

Durant la Guerra, en Teo és destinat a 
un fort de vigilància, enmig de les mun-
tanyes. Allà coneix a en Silverio, amb qui 
haurà de conviure duwrant 6 mesos. Les 
diferents personalitats d'aquests dos ho-
mes provocaran tensions. 
Direcció: Mike Mitchell
Intèrprets: Joan Carles Suau, Eric Fran-
cés, Monika Kowalska, Chani Martín 
87min

LA BAILARINA

Res destinava a Loïe Fuller a convertir-se 
en ballarina a l'Òpera de París. Tot i patir 
dolors d'esquena i tenir els ulls danyats, 
no deixarà de perfeccionar la seva dan-
sa. L'arribada d'Isadora Duncan, jove 
prodigiosa, precipitarà la seva caiguda.
Direcció: Stéphanie Di Giusto
Intèrprets: Soko, Lily-Rose Melody 
Depp, Mélanie Thierry, Gaspard Ulliel 
100min

ONE PIECE GOLD

Luffy i la resta de Pirates de Barret de 
Palla decideixen posar rumb a una em-
barcació daurada i amb moltes llums de 
neó. Allà, pirates, marines i milionaris es 
donen cita en un santuari fora de l'abast 
del Govern Mundial gràcies a la riquesa 
del Rei del Casino, Gildo Tresor. 
Direcció: Hiroaki Miyamoto
Animació
120min

Tot Cinemes 1744.indd   4 2/11/16   18:48



Els arquitectes volen opinions del Maresme
La participació dels arquitectes del Maresme al Congrés d'Arquitectura posa sobre la 
taula diferents eixos de reflexió en la jornada "Teixint Territori" d'aquest divendres

Societat: Marta Gómez

 Els arquitectes del Maresme par-
ticipen, des de fa setmanes, en 
el Congrés d'Arquitectura 2016, 
organitzat pel Col·legi d'Arqui-
tectes de Catalunya (COAC). Ho 
fan amb l'objectiu d'analitzar de 
forma general la situació actual de 
la comarca i posar en evidència, 
diuen, "algunes de les problemà-
tiques actuals, i poder plantejar i 
debatre propostes de futur dins 
del Congrés".

En aquest sentit, i amb la inten-
ció també de cenyir-se al tema glo-
bal de les jornades que reben com 
a lema "Construir una visió col-
lectiva de futur sobre l'arquitectura 
i difondre-la", els arquitectes del 
Maresme han organitzat una tro-
bada de debat, ponències i refl e-
xió on "mitjançant la intervenció 
d'experts i de la participació dels 
assistents interessats, s'exposin i 
es plantegin propostes de futur a 
la nostra comarca, generant pro-
cessos de participació i superant el 
pensament compartimentat", tal 
com expliquen en un comunicat 

enviat als mitjans de comunicació.

Teixint Territori
L'acte, que s'ha organitzat per a 
aquest divendres, dia 4 a les cinc 
de la tarda a la Nau Gaudí, rep per 
títol "Teixint Territori". I, de fet, 
el teixit existeix ja en el progra-

ma de ponències i els eixos que 
es volen tractar. Una introducció 
de l'arquitecte Agàpit Borràs in-
augurarà la jornada i tot seguit es 
faran, una darrera l'altra, les po-
nències previstes per part de Santi 
Ribas, subdirector de planifi cació 
i tecnologia de la Direcció General 
d'Infraestructures de Mobilitat de 
la Generalitat de Catalunya, Enric 

Batlle, Doctor arquitecte i Director 
del MBLangArch de la ETSAB, l'ar-
quitecte Xavier Llistosella, el lli-
cenciat en Ciències Ambientals 
i Doctor en Ciències de la Terra, 
Jofre Herrero, el periodista i es-
criptor defensor de la mobilitat 
en bicicleta, Rafael Vallbona i el 
president de la cooperativa Som 
Mobilitat, Ricard Jornet. 

Quatre eixos
Són quatre les línies que s'han mar-
cat els arquitectes, per les quals 
volen refl exió i debat. La primera 
és el passeig marítim. Volen bus-
car com aquest s'integra als nuclis 
urbans i com es genera una conti-
nuïtat al llarg de tota la comarca. 
El segon eix destacat són les rieres 
com a línies transversals connecto-
res de tot el territori. Un dels grans 
temes també és el de la mobilitat 
sostenible en cerca de donar lloc 
a la mobilitat en bicicleta. I, per 
últim, les urbanitzacions disper-
ses a la comarca que plantegen, 
en molts casos, greus problemes 
de sostenibilitat.

Una de les temàtiques que es tractaran és el futur del front de mar, amb el Passeig Marítim Arxiu 

6

Santi Ribas, Enric Batlle, 
Xavier Llistosella, Jofre 
Herrero, Rafael Vallbona i 
Ricard Jornet són els sis 
ponents que exposaran 
els eixos de debat
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La Casa de Andalucía a la Romeria Rociera.

 Cedida 

Com en qualsevol celebració d'entitat, el primer que 
s'elabora és un calendari d'activitats pensant, sobre-
tot, en el teixit social que genera i uneix la mateixa. 
És el primer que també ha fet la "Casa de Andalucía", 
que amb motiu dels seus quaranta anys d'història, 
pretén celebrar-ho "de la millor manera possible".

El president de l'entitat, Paco Luque, assegura al 
Tot Mataró que el fet d'arribar a aquesta celebració és 
"motiu d'orgull i satisfacció", ja que creu que "és l'edat 
de la meitat de la vida d'una persona" i valora molt 
positivament que ho hagi pogut fer una entitat. Entitat 
que, per cert reuneix, cada setmana, més de 80 perso-
nes que assagen i actuen amb balls andalusos o dansa. 

Evolució 'in crescendo'

Des del 1976, any que es va fundar la Casa, han 
passat "moltes coses". "Moltes entitats no hi han ni 
arribat, s'han quedat pel camí. Nosaltres no pensem 
defallir i seguirem endavant amb tot el que calgui", 
explica Luque que admet però, que durant aquests 

Quaranta anys d'una de les entitats 
més fermes en el món cultural i tradi-
cional andalús a la ciutat de Mataró. 
Han començat els actes de celebració 

de la Casa de Andalucía de Mataró que prete-
nen culminar amb la Romeria Rociera del 2017. 

   En el reportatge d'aquesta setmana parlem 
amb el seu president, Paco Luque, i analitzem 
com han estat aquests quaranta anys que van 
començar per la forta enyorança d'aquells qui 
van aterrar a la ciutat de Mataró amb arrels 
andaluses. Una enyorança que van transformar 
en força i que avui volen seguir mantenint per 
ampliar la seva cultura personal.

 Coneguem quins són els actes de celebració 
de l'aniversari i obrim, una mica més, les portes 
d'aquesta entitat.

40 anys de vida
andalusa a MataróREPORTATGE

Text: Marta Gómez

Fotos: Arxiu

La Casa de Andalucía celebra fins a finals de 
desembre els seus 40 anys d'història a la ciutat
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RANGE ROVER EVOQUE. 
DES DE 31.390€*

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.
 

 

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

Concessionari o�cial Land Rover

NASCUT SALVATGE
CRIAT A LA CIUTAT.

RANGE ROVER EVOQUE.

 

   

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

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 llegen-
dàries prestacions de Land Rover milloren encara 
més amb el nou All-Terrain Progress Control. 
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Romeria d'aniversari

La Romeria Rociera és una de les cireretes del 
pastís anual, també, per a la Casa de Andalucía. 
Com la mateixa entitat, la Romeria d'aquest any 
també va celebrar els 40 anys de recorregut i de 
celebració, homenatge i record de l'ambient an-
dalús a la ciutat en la totalitat de la seva essència. 
Exhibicions contínues de ball, sevillanes sense pa-
rar i vestits tradicionals. Tot plegat sumat al fi no 

i al rebujito i a les racions i tapes que s'ofereixen 
en les diferents casetes.

La Casa de Andalucía va voler fer especial aques-
ta darrera edició de la Romeria però ara es plan-
tegen la següent com a especial. I així, esperen 
poder fer festa grossa en la vinent edició que, tot 
i que serà la Romeria número 41, podria posar 
punt fi nal als actes de celebració dels 40 anys de 
la Casa de Andalucía.

anys "l'esperit s'ha mantingut, tot i que el context 
ha canviat". I és que amb quaranta anys també hi ha 
passat molta gent i s'han organitzat moltes activitats.

D'enyorança a integració

"Vam arribar a Mataró amb molta enyorança dels llocs 
d'on procedíem. Segurament aquesta forta enyorança 
va ser el que vam transformar en força per tirar enda-
vant. La materialització d'això va ser crear la Casa de 
Andalucía de Mataró", explica Luque amb sinceritat i 
recordant el passat. "Avui en dia ens sentim ciutadans 
plenament integrats a la ciutat de Mataró i, a més a 
més, contents i orgullosos d'haver ampliat la nostra 
pròpia cultura", afegeix.

La integració a la ciutat d'aquelles primeres 

persones que van crear la Casa com a refugi per no 
perdre el seu passat s'ha transformat en una combina-
ció d'arrels fermes amb la terra on van néixer i créixer 
i les novelles del municipi que els va acollir: Mataró. 
"Mai hem pensat que traíem a les nostres arrels o que 
les volíem oblidar, tot el contrari", manifesta Luque que 
afegeix: "No oblidem les nostres arrels, i les tenim sem-
pre presents, però tirem endavant perquè no podem 
oblidar que els nostres fi lls i néts ja són nascuts aquí".

Pocs recursos

Una de les grans demandes de la Casa de Andalucía 
és a causa dels pocs recursos que obtenen anual-
ment. Les subvencions per part de l'Ajuntament han 
disminuït i amb les aportacions dels socis no n'hi ha 
prou. "És una desgràcia molt gran no poder comptar 

Reportatge
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Avui en dia ens 
sentim ciutadans 
integrats a Mataró i 
orgullosos d'haver 
ampliat la nostra 
pròpia cultura”

amb recursos per celebrar com cal aquest aniversa-
ri. Està clar que, per la nostra part, farem tot el que 
estigui a les nostres mans. Tampoc podem demanar 
més quan el context econòmic és el que és", expli-
ca Luque que es lamenta per la situació que també 
passa l'entitat. Tot i això el president destaca que "la 
manca de recursos no influeix en el sentit de l'entitat 
ni en perdre el camí ni els objectius". 

I és que la Casa de Andalucía  pretén seguir vet-
llant dins del món de la cultura per transmetre les 
arrels, costums i tradicions andaluses a tothom qui 
ho vulgui. "Això es mantindrà així  encara que jo 
plegui, que algun dia passarà. El meu relleu però, 
seguirà portant la Casa de Andalucía a on ha d'anar, 
amb nous reptes i victòries", conclou el president 
Paco Luque. Reptes i victòries que, de moment, i 
els que ja s'han assolit, s'explicaran en un llibre que 
repassarà els quaranta anys de l'entitat. Un volum 
que es presentarà el mes de desembre.

Novembre:

Dia 13: 
Conferència al Saló de Sessions de l'Ajuntament 
a càrrec d'Isidoro Moreno Navarro, degà del Dept. 
d'Antropologia de la Universitat de Sevilla.

Dia 19: 
Festival d'entitats al Teatre Monumental amb 
els quadres de ball de la Casa de Andalucía i la 
participació d'entitats andaluses de la ciutat. 

Desembre: 

Dia 4: Dia Històric d'Andalusia
Ofrena floral a Blas Infante, ball andalús, presen-
tació del llibre dels 40 anys de l'entitat, entrega 
dels premis del XXI concurs de poesia Memorial 
Fco. Torrente, conferència de clausura a càrrec del 
professor d'història de la Universitat de Sevilla, 
Ángel del Rio Sánchez i dinar de germanor.

Dia 17: 
Festivitat de Nadal al Teatre Miquel Biada.

Actes de celebracó:

núm. 1744 del 4 al 10 de novembre de 2016
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Incluye desplazamiento
y 1h de trabajo
Oferta dentro de nuestro horario laboral
Obsequiamos con la grabación de la inspección

SERVICIO EXPRESS
DESATASCOS, LIMPIEZA E
INSPECCIÓN DE TUBERIAS

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

+ IVA

Tota la veritat de les preferents en un llibre 
El llibre d'Andreu Missé, director d'Alternativas Económicas es presenta a Mataró, que 
centra un dels capítols del mateix 

Emprenedors: Redacció

 Mataró, amb 125.000 habi-
tants, ha estat una de les ciutats 
més castigades pel frau de les 

participacions preferents i obli-
gacions subordinades a nivell d’Es-
panya. Els danys van ser causats 
en gran part per Caixa Laietana, 
la històrica caixa d’estalvis de la 

capital del Maresme, que havia 
estat fundada a Mataró el 1859 
per “combatre la misèria públi-
ca” i “induir l’estalvi” als obrers.

A Mataró, els afectats van 

AMB EMPENTA

Empenta 1 i 2 1744.indd   2 2/11/16   11:55



El llibre, amb un capítol dedicat a Mataró, es presentarà dijous 
dia 10 de novembre a les 19 hores al Cafè de Mar en un acte orga-
nitzat per Alternativas Económicas i compta amb el suport de la 
productora Clack, responsable del 30 minuts titulat 'Desmuntant 
Laietana'. A l’acte hi participaran Andreu Missé així com l’alcalde 
de Mataró durant la crisi de les preferents, Joan Mora, i les advo-
cadesses Núria Moreno i Laia Manté.

El dia 10, al Cafè de Mar

aconseguir recuperar la major 
part dels seus estalvis gràcies a 
les massives mobilitzacions, que 
es van prolongar més de dos anys. 
Tota aquesta història, fi ns ara ex-
plicada de forma fragmentada i 
sense el context necessari, s’ex-
plica ara a La gran estafa de les 
preferents, l'autor del qual és el 
periodista Andreu Missé, direc-
tor de la revista AlterEco, editada 
per la cooperativa Alternativas 
Económicas. 

Dos anys d'investigació
El treball de Missé, que ha durat 
més de dos anys, revela el paper 
determinant dels abusos i males 
pràctiques de la banca durant la 
gestació, l'esclat i els intents de 
reparació de la crisi fi nancera a 
Espanya. El volum s’ha treballat 
a partir d’una quantitat ingent de 
documentació i de fonts informa-
tives, a més de retratar desenes de 
casos que evidencien l'engany. Els 
perfi ls d'afectats converteixen el 
llibre en què l'autor defi neix com 

"una crònica sobre els perdedors 
de la crisi".

El volum atribueix a les protes-
tes dels afectats, i no a l'actuació 
de les autoritats, la resposta que 
fi nalment van començar a donar 
bancs i caixes al problema, que 
no van evitar, però, importants 

pèrdues ni permetre la recupe-
ració immediata dels diners. La 
solució de l'arbitratge fet a mida 
de la banca, va resoldre el pro-
blema a un nombre important de 
perjudicats, però va deixar més de 
125.000 afectats exclosos d'aquest 
mecanisme. 
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Els premis de l'empresariat del Maresme 
La FAGEM premia el restaurant Caminetto, al president d'ATAMA Pere Cabot i fa una 
menció especial al jove empresari Pere Patuel 

Empreses: Redacció

 La FAGEM ha celebrat, com ho fa 
cada any des de fa nou, la Jornada 
que reuneix als empresaris de la 

comarca. El Castell de l'Olivé de 
Sant Vicenç de Montalt va ser el 
lloc escollit per lliurar els premis 
i reconeixements de la FAGEM.

En un sopar amb més de 150 

empresaris de tota la comarca, au-
toritats i presidents d'altres asso-
ciacions empresarials del territori, 
presidit per Joan Aregio, secretari 
d'Empresa i Competitivitat de la 

AMB EMPENTA
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Per primera vegada la junta de la FAGEM ha decidit fer menció 
d'un jove empresari per la seva capacitat i iniciativa empresarial.
Enguany aquesta menció s'ha fet a Pere Patuel, impulsor i xef del 
restaurant La Marineta on s'hi poden degustar platets i tapes ori-
ginals elaborades amb productes de proximitat i de temporada. La 
tradició i les tres generacions al capdavant de la cuina van impulsar 
a Pere Patuel a estudiar hostaleria i a treballar en els millors restau-
rants fi ns que va decidir emprendre aquest camí.

Menció al jove empresari

Generalitat de Catalunya i per Ma 
Helena de Felipe, presidenta de 
Fepime, la FAGEM va lliurar un 
premi, un reconeixement i com 
a novetat enguany, una menció 
especial a un jove empresari.

A la Trajectòria Empresarial
La Junta de la FAGEM, des de fa 
cinc anys, atorga el premi a la 
Trajectòria Empresarial a una em-
presa que destaca per les accions 
desenvolupades i els resultats ob-
tinguts, així com aquells fets de 
rellevància aconseguits al llarg 
de la seva trajectòria empresarial. 
Aquest premi és un homenatge a 
la trajectòria empresarial d'una 
empresa que es distingeix per la 
seva contribució al desenvolupa-
ment socioeconòmic del territori.
Enguany, aquest premi ha recaigut 
en el restaurant Caminetto, situat 
al cor de Mataró i sota la direc-
ció del seu fundador, el Sr. Mario 
Francesco Randazzo. El Caminetto 
va ser inaugurat a mitjans de 1981 i 
després d'una breu etapa al carrer 

de Cuba, es va traslladar al camí 
Ral, en ple centre, en una casa se-
nyorial del segle XIX. El restaurant 
Caminetto ha intentat any rere any 
guanyar-se un lloc en el cor dels 
mataronins amb la seva cuina ita-
liana i tradicional de mercat amb 
productes de proximitat.

La FAGEM reconeix cada any 
la tasca d'una persona que ha fet 
molt per l'associacionisme em-
presarial en el sector o el gremi 
al qual pertany, cohesionant els 
empresaris i dinamitzant el sector. 

Enguany, aquest reconeixement 
ha estat per a Pere Cabot, presi-
dent de L'Associació de Tallers 
Automobilístics del Maresme, 
ATAMA, associació creada el 1997 
i de la qual Cabot n'és president 
des del 2006. Pere Cabot va ampliar 
el seu taller el 2011 amb una aula 
que va passar a ser la seu social de 
l'associació. El ferm compromís de 
Pere Cabot amb l'associació, amb 
el gremi de Tallers de la Província 
i amb la FAGEM l'han fet merei-
xedor d'aquest reconeixement.
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COMPRA VENDA 

COMPRO MAQUINARÍA HOSTELERÍA 
usada. 93.741.00.00 
VENTILADOR TECHO /C/MANDO 
distancia. Varias velocidades, tem-
porizador y luz regulable. Nuevo, en 
embalaje original. Para grandes es-
tancias de hasta 45m2. Económico 
Tl. 688.999.030 (noches)

COMPRA VENDA IMMOBILIARIA

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

TRASPASSOS-LLOGUERS

TRASPASSO ROSTISSERIA, MATARÓ. 
Ple rendiment. 607.510.541 
LLOGO HABITACIÓ 687.308.170 
ALQUILO HABITACIÓN señor. 
611.454.139 
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv, 
micro, nevera, internet, dret a cui-
na. Zona privilegiada. 639.703.037 
ES LLOGUEN VIVENDES a dife-
rents zones de Mataró, cases, naus 
industrials. Opcions de compra. 
607.444.232

TREBALL

RESIDÈNCIA DE CALDES d’Estrac. 
Necessita pinxe de cuina els diven-
dres. Tlf. 93.791.25.51 
SE NECESITA OFICIAL-A repunta-
dores con experiencia en ropa de 
baño. 601.315.037

TREBALL

PRECISEM DONES ENTRE 30-50 
anys. Amb funcions d’encarrega-
da i cambrera per a pis de relax. 
625.511.066 
NOIA CERCA NETEJA per hores. 
632.665.850 
SEÑORA BUSCA TRABAJO limpieza, 
cuidado mayores. 650.525.489 
BUSCO TRABAJO limpieza, plancha, 
escaleras. 631.033.178 
CHICA BUSCA TRABAJO limpi-
eza, canguro. Vehículo propio. 
664.521.236 
BUSCO TRABAJO AYUDANTE pe-
luquería o limpieza. 632.006.433 
BUSCO FEINA NEJETA. 632.756.721 
BUSCO TRABAJO limpieza, plancha, 
cuidado mayores. 687.034.615 
BUSCO FEINA NETEJA. 645.354.442 
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. Horas 
o fi jo. 632.749.311 
SE OFRECE TRABAJO de limpieza. 
632.694.070 
CHICA DE 45 años Honesta, 
Responsable, organizada, ofrece 
sus servivios de Limpieza, cuida-
do de personas mayores y niños. 
Telefono 632.534.147 
BUSCO FAENA: limpiar, cuidar 
mayores, compañía. Día o noche. 
600.655.639

PROFESSIONALS

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Ai-
xa. Havaneres, cançó marinera. 
Festes majors, festes de carrer, fes-
tes privades, casaments, aniversaris, 
etc. Informació sense compromís 
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com 
CASAMENTS. SOPRANO posa el cant 
a la teva cerimònia. Fes que aquest 
dia tan especial sigui inoblidable. 
625.947.230 Rosa 
SE HACEN OJALES y se ponen bo-
tones. Tel. 93.790.82.32 
REFORMES DE LA LLAR. Cuines, 
banys, terres, etc. Un bon equip de 
professionals. 677.592.739 

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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PROFESSIONALS

PAVIDNET: Neteja, manteniment i 
abrillantats. Pressupost sense com-
promís. 93.757.76.83 /607.249.790 
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. 
Reparaciones, instalaciones. Agua, 
gas y electricidad. 610.565.628 
/93.799.64.77 /607.194.711
LAMPISTA,  FONTANERÍA , 
ELECTRICIDAD, aparatos eléctricos, 
reparación lavadoras, calentadores, 
calderas. 697.725.158 
PINTURAS Y DECORACIÓN K.SK. 
Pintura en general, pisos, comu-
nidades, esmalte, laca, estucados. 
Presupuesto sin compromiso. 
652.839.437 
PINTOR ECONÓMICO, EXPERIENCIA 
responsabilidaad, limpieza. 
Excelentes acabados 629.988.598 
DISEÑADORA DE MODA Freelance, 
me ofrezco para realizar fi chas téc-
nicas, paneles de tendencias, etc... 
607.608.974 
REFORMAS, OBRAS, REPARACIONES, 
albañilería, electricidad, fonta-
nería, gas, pintura. Económico 
670.232.977 
REIKI 616.416.987 Carme 
CURACIÓN ÓRGANOS internos/ex-
ternos 662.257.120 
PALETA AUTÓNOMO. EXPERIENCIA. 
Económico. 653.796.506 
MUDANCES ECONÒMIQUES . 
692.021.141 

VARIS

BUSCO PAREJA ESTABLE. 
674.471.893 José 

CONTACTES

DOS AMIGAS. Japonesa y china. 
Nuevas. Zona Havana. 615.719.971 
LAIA 42 CATALANA. 687.072.165
ELI PELUQUERA. MASAJES eróticos. 
698.080.712 horas concertadas. 
MADRE SEPARADA, DISCRETA. 
Pido ayuda económica. Particular. 
Máxima discreción. 632.257.231 
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Sèniors

El moll de l'os

En aquests moments una part im-
portant de la població de Catalunya 
aspira a crear un estat independent, 
dins del marc de la UE. Aquesta as-
piració legítima genera un problema 
amb l'estat espanyol, que la con-
sidera del tot inacceptable i la re-
butja. L'essència del moll de l'os 
d'aquest problema és fàcil d'explicar. 
Consisteix a aconseguir el vot favo-
rable del 50%+1 en un referèndum 
binari de Sí/No. Les recents lliçons 
de la història, posen en evidència els 
processos fallits referendaris d'Es-
còcia i el Quebec. Aquests resultats 
negatius recomanen descobrir l'es-
sència vital dels projectes enfrontats, 
electoralment més favorables.

La crisi econòmica sistèmica 
del 2008, ha suposat un abans i 
un després, en el que un retorn al 
passat ja no és possible. Ens tro-
bem en una societat en transició, 
en la que els seus principals rep-
tes són superar la creixent desi-
gualtat social i l'atur estructural 
crònic. Un projecte engrescador 
i electoralment favorable d'una 
Catalunya segle XXI, implica so-
lucionar aquests reptes, en quina 
resolució, la classe política, per la 
seva clara dependència econòmica 
dels poders fàctics, hi té poc a fer. 
El moll de l'os d'una Catalunya se-
gle XXI, correspon al paper inno-
vador i creatiu d'una societat civil, 
que malauradament, immersa en 
un tantsemenfotisme negatiu de 
passar de tot, el fa difícil, tot i el 
reconeixement de la seva neces-
sitat, imprescindible i necessària, 
sense la qual els resultats negatius 
d'un referèndum independentista, 
poden portar a fer el ridícul més 
espantós que cal sobretot evitar..
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com

 EL TOT NOU 1744.indd   8 2/11/16   12:57



Un control de sang  Arxiu 

 Mataró se suma a la celebra-
ció amb activitats diverses, or-
ganitzades des de la delegació 
del Maresme de l’Associació de 
Diabètics de Catalunya en com-
memoració del Dia Mundial 
de la Diabetis, el pròxim 14 de 
novembre.

La sensibilització és una de les 
tasques més importants a desen-
volupar i és per això que s’instal-
larà una carpa informativa al Portal 
de Barcelona –cantonada entre el 
Carrer de Barcelona i la Plaça de 
Santa Anna- on es realitzaran con-
trols de glicèmies gratuïts durant 
tot el dia i hi haurà habilitat un 
espai amb un mural per dibuixar, 
ideal pels més petits.

L’enlairada de globus que es farà 
a les dotze del migdia és una de 
les activitats més vistoses i des-
tacades del dia juntament amb 
l'escola 'Health & Dance' que di-
namitzarà l'activitat del vespre, a 
les set, "Ballem per la diabetis".

Es calcula que un 8 per cent 
de la població té diabetis i és per 
això que campanyes com la del 
Dia Mundial serveixen per sensi-
bilitzar la societat sobre aquesta 
malaltia. | Red.

Aquest dissabte, durant tot 
el dia a La Riera

Activitats i punt 
d'informació pel Dia 
la Diabetis

Ciutat
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Una imatge del Recuwatt

L'edifici de Mar de l'escola Santa Anna, seu de la trobada

Cedida 

 Cedida 

   Mataró acollirà aquest dissabte 
el primer un Edcamp, una jornada 
de debat educatiu entre docents a 
l’edifi ci de Mar de l’escola Santa 
Anna que vol fer créixer l’intercanvi 
d’experiències. Coorganitzada per 
un grup de professors mataronins 
del centre educatiu i la Fundació 
Bofi ll, la trobada vol despertar l’in-
terès dels docents per a la trans-
formació educativa.

Així, tots els docents i amants de 
l’educació tenen una cita aquest 
dissabte al matí amb l’Edcamp, 
una trobada que planteja noves 
fórmules de formació per al profes-
sorat. De fet, des de l’organització 
remarquen que es tracta d’una tro-
bada “gratuïta i oberta”, el principal 
objectiu de la qual és “compartir 
aprenentatges i coneixements per 
tal de formar el professorat i que 
aquest impulsi la transformació 
de l’educació”.

Formació entre iguals
Les inscripcions per a l’Edcamp 
d’aquest dissabte ja estan ober-
tes i permetran tenir accés a unes 

L’edifici de Mar de l’escola Santa Anna serà la seu de la 
trobada d’aquest nou moviment, aquest dissabte

‘Edcamp’, una jornada de debat 
educatiu entre docents

 El congrés internacional 
Recuwatt va tancar divendres 
passat la seva edició més parti-
cipativa, tant pel que fa al nom-
bre d’assistents, amb 510 inscrits, 
com per la incorporació de noves 
entitats a l’organització. Recuwatt 
està impulsat pel Consorci per 
al Tractament de Residus Sòlids 
Urbans del Maresme, i com a no-
vetat s’hi han sumat a l’organitza-
ció el Consorci per a la Gestió de 
Residus del Vallès Occidental, i el 
Consorci per a la Gestió de Residus 
del Vallès Oriental.

Entre les conclusions de les po-
nències i debat de la primera jor-
nada ofi cial de Recuwatt, dedicada 
al paper de les administracions,  
els participants van destacar que 
Catalunya i Espanya han de ser 
més efi cients en l’ús dels recursos 
i la reducció de les emissions de 
diòxid de carboni per poder asso-
lir els nivells d’economia circular 
de la mitjana europea dels països 
del centre i del nord d’Europa. | 

Redacció.

500 persones a la cita de 
tractament de residus

El Recuwatt tanca la 
seva edició més 
nombrosa

jornades que s’allunyen de les tra-
dicionals conferències i que prete-
nen que siguin “els mateixos par-
ticipants els que construeixin el 
programa a partir dels interessos 
i inquietuds que tenen”, tal com 
asseguren des de l’organització. 
Un cop estructurada la jornada, els 
docents poden unir-se als grups de 
treball creats que més els interes-
sin segons la temàtica. Uns grups 
que, d’altra banda, funcionen mit-
jançant la conversa i l’intercanvi 
de coneixements i experiències 
entre iguals.

Dels Estats Units
L’Edcamp és un moviment impor-
tat dels Estats Units que s’ha estès 
per prop de 25 països del món i 
que a Catalunya lidera la Fundació 
Bofi ll, que impulsa la celebració 
de trobades de docents com la de 
Mataró, organitzada per un grup 
de professors amb inquietuds per 
a “refl exionar al voltant del gran 
debat obert sobre la transforma-
ció educativa que s’està vivint al 
nostre país”.  | Mireia Biel
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Salvador Milà

Llavors de planta de marihuana, part del que es va robar

Cedida 

 Arxiu 

  La fi scalia de Lleida demana 
tretze anys de presó per a cadas-
cun dels quatre veïns de Mataró 
acusats d'assaltar i emmordassar 
l'amo de la botiga de venda de 
llavors de marihuana de Tàrrega, 
'Punta Verde', el 28 d'agost de 2013. 
Els acusa d'un delicte d'usurpació 
de funcions públiques en un con-
curs amb un delicte de robatori 
amb intimidació per l'assalt a la 
botiga fent-se passar per policies; 
un delicte de funcions públiques 
en un concurs amb un delicte de 
robatori en casa habitada, per en-
trar a casa del propietari, on estava 
la seva parella, i robar-li el cotxe, 
fent-se passar també per policies, 
i un delicte de detenció il·legal per 
immobilitzar el propietari de la 
botiga i deixar-lo tancat al lavabo 
del local.

També sol·licita quatre anys de 
presó per a l'exparella de la víctima 
i sis anys de presó pel company 
sentimental d'aquesta, com a còm-
plices dels dos primers delictes, ja 
que se'ls acusa de planifi car el ro-
batori i contactar amb els sicaris. 

La fiscalia de l'Audiència de Lleida sol·licita fins a 13 
anys de presó per als acusats

Jutgen quatre mataronins per 
assaltar una botiga de marihuana

  L’exregidor a l’Ajuntament 
de Mataró i exconseller de Medi 
Ambient de la Generalitat de 
Catalunya, Salvador Milà, va ser 
nomenat la setmana passada 
nou director de serveis de pre-
sidència de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB). El càrrec va 
ser un oferiment de l’alcaldessa 
de Barcelona, Ada Colau.

Milà substitueix en el càrrec 
Josep Maria Carrera, en una re-
organització de l'àrea de presi-
dència de l'AMB, en la qual Milà 
té l’encàrrec de donar un nou im-
puls a l'entitat per la seva expe-
riència en el camp de l’urbanis-
me, l’habitatge, l’aigua i els temes 
mediambientals.

Llicenciat en Dret a la Universitat 
de Barcelona, té despatx propi com 
a advocat a Mataró. Entre el 1979 
i el 1984 va ocupar la regidoria 
d’Urbanisme de l’Ajuntament de 
Mataró a les fi les del PSUC. Va 
tenir la mateixa cartera del 1992 
al 1999, formant part d'Iniciativa 
per Catalunya.  | Redacció.

L'exregidor accepta 
l'encàrrec d'Ada Colau

Salvador Milà, nou 
director de serveis de 
l'AMB 

El ministeri públic també demana 
que entre els sis acusats indemnit-
zin les víctimes amb 7.000 euros.

A l'Audiència de Lleida
El judici té lloc aquesta setmana 
a l'Audiència de Lleida. La fi scalia 
considera provat que l'assalt el va 
planifi car l'exdona del propietari 
de la botiga amb el seu company 
sentimental. Ells haurien contra-
ctat els mataronins. El motiu, se-
gons el ministeri públic, va ser que 
l'exdona de la víctima sospitava 
que el propietari del local tenia 
més diners que els que havia de-
clarat en el procediment de divorci. 
Volia venjar-se perquè tenien una 
mala relació i perquè no li pagava 
la pensió d'aliments per a les se-
ves fi lles ordenada pel jutge, tot i 
el nivell de vida que ell portava.

La fi scalia demana també que 
indemnitzin el propietari del local 
amb 3.000 euros pels diners i les 
joies robades així com amb 2.000 
euros més per al propietari i amb 
2.000 per a la parella d'aquest, pels 
danys morals patits.  | Red- ACN
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La música dels Pastorets Arxiu 

L'autoria d'aquests documents, del fons de l'Arxiu 
Comarcal del Maresme, no és clara

Restauren sis plànols del segle 
XVI de la muralla de Mataró

  La música dels Pastorets de 
Mataró no havia estat mai enregis-
trada. Dins els actes del Centenari 
s'ha enregistrat la música de l'es-
pectacle, obra de Mossèn Joan 
Fargas, Mossèn Miquel Ferrer, 
Enric Torra i Felip Vilaró, sota la 
direcció musical de Jordi Lluch i 
amb la direcció artística de Josep 
Fadó i Dani Àlvarez.

El disc està interpretat pel Cor 
Ciutat de Mataró, un cor partici-
patiu dels membres de l'entitat, 
l'orquestra d'Els Pastorets i solistes 
vinculats a la història de l'especta-
cle. Tot aquest treball es presenta 
en públic a la ciutat aquest diu-
menge, 6 de novembre a les 6 de 
la tarda, al Teatre Monumental, 
amb la participació de tots els que 
han participat en l'enregistrament 
de l'obra.

A la venda, ja
El disc surt a la venda aquest mes 
de novembre i la seva producció 
s'ha  fi nançat a través d'un projecte
de Verkami, que ha comptat amb la 
participació de més de 200 mece-
nes que han aportat més de 8.700 
euros. |  Red

Aquest diumenge, amb un 
recital al Monumental

Presenten en concert 
el disc del Centenari 
dels Pastorets
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Sis són els documents 
que s'han restaurat per 
assegurar-ne l'estat

Mostra dels plànols de la muralla mataronina restaurats Cedida 

gramatge i afí als suports originals.

Durabilitat assegurada
Després de la seva intervenció, 
el correcte emmagatzematge, 
juntament amb les condicions 
de conservació preventiva cor-

recta, assegura-
ran la durabilitat 
dels plànols res-
taurats. Els plà-
nols es presenten 
amb camisa feta 
amb material de 
conservació.

 L’estat de con-
servació dels plànols feia neces-
sària una intervenció per tal de 
restituir la integritat fi sicoquímica 
del suport i la preservació de la 
tècnica sustentada. Les obres pre-
sentaven brutícia superfi cial, aci-
desa, oxidació puntual del suport 
i grans estrips. A la vegada, també 
es podien visualitzar diferents su-
ports adherits als originals, fruit 
de diferents intervencions dutes 
a terme anteriorment. | Red

 El Centre de Restauració de Béns 
Mobles de Catalunya (CRBMC) ha 
restaurat sis plànols històrics del 
segle XVI de la muralla de Mataró, 
que conserva l’Arxiu Comarcal del 
Maresme. L’autoria dels alçats no 
està clara, ja que l’enginyer de-
signat per Carles 
V, qui governava 
en l’època en què 
es van realitzar els 
plànols, era Jorge 
de Setara, però les 
inscripcions dels 
documents són 
en català. Tampoc 
s’ha pogut identifi car a quina porta 
correspon cada alçat ni el grau de 
fi delitat del projecte sobre paper 
en relació amb les obres fi nals. 

La intervenció s’ha basat en una 
acurada neteja mecànica per do-
nar pas a una neteja humida, feta 
per capil·laritat, que ha permès 
establir l’estabilitat estructural del 
suport. Posteriorment, s’ha proce-
dit a la consolidació dels plànols, 
feta amb paper japonès de diferent 
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Una escena del clip Arxiu 

Playback Maraques, Capità Pilgrim i Espectres són els 
protagonistes, aquesta nit al Clap

El Clap acull la segona edició 
del Festicassette

  Parlar dels Ai Ai Ai és fer-ho d'un 
dels grups de rumba catalana amb 
més història i solera del panorama 
actual. El grup de Rafalito Salazar 
segueix al peu del canó després 
de dècades i, a l'espera d'un nou 
disc, ha renovat la seva web i ha 
presentat un nou videoclip d'una 
de les seves cançons més conegu-
des, el "Bar la rumba".

El videoclip dels Ai Ai Ai és ge-
nuïnament mataroní, ja que està 
gravat en diverses ubicacions de 
la ciutat. La recerca infructífera 
d'aquest establiment del qual par-
la la cançó, un bar "on tothom hi 
balla i tothom hi riu" porta Rafalito 
Salazar per Mataró fi ns que fi nal-
ment troba aquest racó eminent-
ment rumbero. L'enregistrament 
recorda el de la 'Reina del Maresme' 
i torna a situar Mataró com a ca-
pital rumbera.

Amb altres rumberos
El clip del "Nou Bar la Rumba" 
dels Ai Ai Ai està dirigit per Julian 
Waibord i el grup compta amb la 
col·laboració d'importants rum-
beros com Miliu Calabuch, Tio 
Joanet, Tio Rafael o Yumitus. |  Red

El grup presenta un clip 
gravat sencer a Mataró

El nou "Bar la 
rumba" dels Ai Ai Ai 
pren vida a Mataró
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El cicle es limita a un sol 
concert amb tres bandes 
independents

La imatge promocional del Festicassete Cedida 

La quota local
Els locals Playback Maraques és el 
nou projecte musical d'Àlex Pérez 
i Eloi Martínez (Viven). És una 
proposta de música electrònica en 
directe a partir de guitarra, baix, 
sintetitzadors i samplers (Àlex) 

i de bateria, per-
cussions, sintetit-
zadors i vocoder 
(Eloi). 

Assegura el di-
rector del Festi-
cassette Pedro 
Vicente Del Roble  
que "amb només 

dos músics en l'escenari són capa-
ços de crear una experiència multi-
instrumental pròpia de tota una 
banda, jugant amb loops i bases 
electròniques autoproduïdes". Del 
Roble  recomana al públic "obrir 
la ment per navegar pels impre-
dictibles paisatges electrònics de 
Playback Maraques. Quan els vegis 
en directe, ja seràs un altre com-
pany de viatge". Capità Pilgrim i 
Espectres completen la nit. | Red

  Avui divendres torna El Festi-
cassette, el festival de música in-
dependent de Mataró organitzat 
pel programa El Radiocassette. 
Aquest volum 2, programat per a 
la tardor, inclou a la banda local 
Playback Maraques i les barceloni-
nes Capità Pilgrim 
i Espectres. L'ori-
gen del cicle 
és el programa 
Radiocassette de 
Mataró Radio di-
rigit per Pedro 
Vicente del Roble 
i Illra musiqein.

El Festicassette va celebrar la 
seva primera edició la passada 
primavera amb gran èxit de Públic, 
en dos escenaris de la capital del 
Maresme com són el Cafè del Mar i 
la Sala Clap. En aquesta edició l'or-
ganització assegura haver treballat 
amb menys sales disponibles. És 
per això que aquest segon volum 
consta d'una sola nit al Clap, amb 
l'ajuda de la Casa de la Música 
Popular.
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Horòscop per DHANNA ASTRÒLOGA
Diplomada per l’Associació d’Astrologia

de Catalunya.

www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)

Darrerament sembla que només pen-

ses a treballar i en generar ingressos. 

Assumptes legals poden reclamar 

la teva atenció. En algun cas es pot 

tractar de tràmits de divorci.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Si vens d'un període de cert ostra-

cisme, ja comences a sortir a la llum. 

Tens el suport i l'admiració de moltes 

persones. Només pot ser que falli algú 

de la família.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Per tenir més llibertat hauràs de llui-

tar una mica més. Necessites un canvi 

de casa, com si un cicle s'acabés. La 

parella reclama la teva atenció, en-

cara que no t'ho digui.

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

No t'agrada perdre el temps. Vius un 

moment que algunes coses no acaben 

d'arrancar i això t'angoixa. Aprofita 

per llegir entre línies. Segur que al-

guna cosa nova aprens.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Si cerques parella, potser podràs tri-

ar. Augment de la vida social, de les 

reunions, trobades, àpats... Compte 

amb la lletra petita i les condicions 

poc clares d'un contracte.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Et sents una mica desconfiat i més 

silenciós de l'habitual. Període intros-

pectiu que et permetrà connectar amb 

parts oblidades de tu. Converses pen-

dents incòmodes que evites.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Moment d'expressar el que normal-

ment amagues. Mira de fer-ho sen-

se ferir però no continguis algunes 

emocions. Assumptes que es troba-

ven paralitzats, comencen a moure's.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Portes la batuta allà on siguis. Si aca-

bes d'iniciar un nou cicle, no deixaràs 

que et diguin com has de fer les coses. 

Suport d'algun amic que t'aprecia 

com a un germà.

Bessons (21/5 al 21/6)

Pot ser que t'arribi una informació 

relativa a la teva feina que és millor 

mantenir en secret. Sigues discret. 

Vols fer canvis a l'economia però 

sembla que s'endarrereixen.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Qüestions del passat entre germans, 

tornen. Moment de canvis i no tots 

són fàcils de gestionar. Cerca maneres 

de distreure't i no obsessionar-te pel 

que no pots controlar.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Tens el suport dels amics i augmenta 

el cercle social. S'obren vies per a la 

solució d'alguns problemes materials 

però no et fiïs de les aparences. Cal 

ser previngut.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Pot ser que et trobis repetint expe-

riències i no entenguis perquè. Tot 

plegat poden ser oportunitats per 

a fer les coses d'una altra manera. 

Segueix la protecció econòmica.

www.facebook.com/dhannaastro dhannaastro@hotmail.com
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"No sóc en Gerard! Sóc músic i fem música"
Entrevistem el mataroní Marcos Franz, que presenta disc demà dissabte al Clap (22h), una 
singladura que vol separar del seu vessant d'actor, molt conegut per la sèrie Merlí

Música: Cugat Comas

  Ara ets molt popular com a 
actor però en paral·lel sempre 
has estat músic.
Jo vaig començar a fer piano als 
sis anys i ho vaig deixar als nou. 
Als quinze vaig agafar la guitarra 
i no he parat fi ns ara. Porto com-
ponent des que tenia 17 anys i així 
fi ns ara. Per iniciar aquest projecte 
n’he recopilat unes quantes de tots 
aquests anys. És un àlbum amb les 
meves millors cançons. 

Què hi volies explicar, amb 
aquestes cançons?
Contextualment no és un disc 
que projecti una història o un 
recorregut emocional concret. 
Senzillament he buscat entre les 
cançons que fa anys que componc 
i he trobat aquestes, que són les 
que més m’agradaven.

Quin tipus de música fas i en 
quins referents t’emmiralles?
A l’àlbum hi notem el meu gust 
pel pop-rock i alternatiu. Sempre 
he estat molt enamorat de gent 
com els Beatles o els Rolling 
Stones però també ho he estat 

molts grups com Oasis o Arctic 
Monkeys. Un tipus de música que 
també m’agrada molt és el rock 
progressiu amb grups com King 
Crimson o Genesis.

El teu primer concert va ser 
a la Sala Pasternak de Vic i el 
de Mataró serà el teu tercer. 
Quina primera valoració en fas 
d’aquests primers concerts?
A Vic vam omplir la meitat de la 
Pasternak però el feeling amb el 
públic va ser molt bo. Vam ven-
dre uns 10 discos allà, i 10 més 
en el segon concert que vam fer. 
La gent estava molt contenta i a 
més ja cantava les cançons o si-
gui que havia escoltat ja el disc a 
iTunes o Spotify. I no cantaven el 
single, només. Cantaven tota la 
resta. Realment va ser molt bonic i 
crec que tothom s’ho va passar bé.

Creus que hi ha gent que va 
a veure “el grup d’en Gerard 
de Merlí”?
Qui vingui a veure en Gerard de 
Merlí és estúpid, sincerament. Jo 
sóc músic abans que actor i qui 
consideri que sóc una mena de 
Micky Mouse que s’ho faci mirar. 

Això és un grup de música i no 
té res a veure amb Merlí, amb fi -
losofi a o amb en Gerard. Tenia 
moltes ganes de fer aquesta passa 
i l’he feta.

Però el pas per la televisió 
t’ha ajudat?
Sí. M’ha donat certes eines per 
arribar a la gent. Al cap i a la fi  la 
fama no deixa de tenir un poder, 
un poder sobre les masses. Ja veu-
rem. De moment estic molt con-
tent amb el que he fet.

Com a mataroní, actuar al Clap 
és un al·licient?
En tinc moltes ganes. Conec el 
Clap, la seva gent, la sala. Sempre 
he tingut ganes de poder-hi to-
car. Tinc una relació molt propera 
amb la sala i realment és un plaer. 
Moltes vegades hi he anat i pensa-
va que m’agradaria tocar-hi i ara 
s’ha presentat aquesta oportunitat. 
És una sala ideal per a concerts.

Quin és el futur del grup?
De moment pensem només en 
2016. L’acabarem el 15 de desem-
bre en una sala tan important com 
la 1 de l’Apolo. El 2017 ja veurem.

Cedida 
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La fira en una imatge d'arxiu. Arxiu 

El rodatge del telefilm s’està duent a terme a Prada de 
Conflent i a finals de mes es traslladarà al Vendrell

Joan Pera és Pau Casals en una 
pel·lícula sobre el músic

  Els bolets prenen el protagonis-
me. Si la setmana passada arranca-
ven les jornades gastronòmiques i 
la temporada boletaire ja es dóna 
per molt bona, amb el primer cap 
de setmana de novembre arriba 
una cita clàssica: la de la Mostra 
de Bolets a Mataró. Del 5 a l'11 de 
novembre la Plaça de l'Ajuntament 
acollirà aquesta exposició que es 
fa per 32a vegada. 

Es tracta d'una mostra represen-
tativa de la diversitat de bolets del 
Maresme. S'hi exposaran els bo-
lets frescos que s'hagin trobat a la 
sortida del dissabte 5 de novembre 
al matí, amb plafons explicatius.
A les darreres edicions s'han classi-
fi cat entre 80 i 140 espècies (entre 
1.000 i 1.700 exemplars recollits), 
depenent de les condicions me-
teorològiques de cada any en les 
dates pròximes a l'exposició.

També Fira de Tardor
Aquest cap de setmana, dissabte 
5 i diumenge 6, a la mateixa Plaça 
l'ambient serà complet gràcies a la 
Fira de Tardor, amb predomini de 
parades amb aliments i elements 
de temporada. |  Red

Aquest cap de setmana 
s'hi fa la Fira de Tardor

Bolets a la Plaça de 
l'Ajuntament del dia 
5 a l'11

Joan Pera en una imatge del rodatge del nou film. Cedida 

s’oposa a tocar en públic mentre 
Francisco Franco continuï al po-
der i les potències occidentals no 
en forcin la caiguda. Mentrestant, 
Casals malviu de donar classes 
de música.

L'alumne Pierre
Entre els seus alumnes hi destaca 
Pierre (Nao Albet), un noi francès 
especialment afectat pel fet que 
Pau Casals no ofereixi el seu talent 
al món. Pierre l’intenta convèncer 
per revertir la situació assegurant 
que un concert seu tindria tant 
ressò que podria despertar l’aten-
ció internacional per denunciar 
la situació que es viu a Espanya.

Tot i la negativa inicial, fi nal-
ment Casals accepta l’actuació i 
ofereix un concert que acaba te-
nint un gran èxit mundial, de tal 
manera que el mestre violoncel-
lista reprèn l’activitat pública i 
es converteix en un abanderat 
de la causa de la llibertat a tot el 
món. | Red

  L’actor mataroní Joan Pera pro-
tagonitza el telefi lm ‘Pau Casals’, 
coproduït per Minoria Absoluta, 
Tv3 i Euskal Telebista, el qual es 
va començar a rodar la setmana 
passada. Durant gairebé quatre 
setmanes, la producció s’instal·larà 
a Prada de Confl ent per rodar el 
gruix de la pel·lícula, mentre que 
l’equip es traslladarà després al 
Vendrell, vila natal de Pau Casals, 
per completar el rodatge.

La pel·lícula està dirigida per 
Manuel Huerga i la resta del repar-
timent el formen, entre altres, Nao 
Albet, Carme Sansa i Marc Cartes. 
La trama de ‘Pau Casals’ se situa-
rà a mitjans dels anys 40, durant 
l’exili del violoncel·lista a França, 
en un moment en què és consi-
derat el millor músic del moment. 
Instal·lat a Prada de Confl ent, Pau 
Casals intenta ajudar les famílies 
republicanes, mentre es protegeix 
de la Gestapo que controla la zona. 

En plena dictadura a l’estat es-
panyol, el mestre violoncel·lista 
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Programació facilitada per m1tv

TV m1tv
18:00 L’ENTREVISTA
18:30 GAUDEIX LA FESTA
19:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
19:30 DE TEE A GRENN
20:00 EN JOC 
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 EL PARTIT
23:30 DE TEE A GRENN
0:00 L’ENTREVISTA
0:30 PANTALLA OBERTA
1:30 L’ENTREVISTA
2:00 TEMPORADA ALTA
2:30 GAUDEIX LA FESTA

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

Dissabte
7:00 INFORM. 24H. MARESME
7:30 CAMINANT x CATALUNYA
8:30 AL DIA BCN NORD-Maresme
9:00 L’ENTREVISTA
9:30 INFORM. 24H. MARESME
10:00 GAUDEIX LA FESTA
10:30 DOSOS AMUNT
11:00 AL DIA BCN NORD-Maresme
11:30 CREURE AVUI
12:00 ADOLESCENTS.CAT
12:30 ENDERROCK TV
13:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
13:30 LA FÀBRICA
15:00 L’ENTREVISTA
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 1MÓN.CAT
18:00 BÀSQUET EN JOC
20:30 L’ENTREVISTA
21:00 DE TEE A GRENN
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 TEMPORADA ALTA
22:30 LA FÀBRICA
0:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
0:30 ESTACIÓ DIGITAL +18
1:00 VIURE DES DE L’ESSÈNCIA
1:30 GAUDEIX LA FESTA
2:00 DE TEE A GRENN
2:30 L’ENTREVISTA

Diumenge
7:00 DE TEE A GRENN
7:30 L’ENTREVISTA
8:00 CREURE AVUI
8:30 CAMINANT x CATALUNYA
9:30 L’ENTREVISTA
10:00 RELIGIONS
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA DE MONTSERRAT
12:30 FUTBOL EN JOC
14:30 PANTALLA OBERTA
15:30 L’ENTREVISTA
16:00 1MÓN.CAT

14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 RESERVA BIOSFERA
15:00 CARNET ESPORTIU
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 VIURE DES DE L’ESSÈNCIA
16:30 L’ENTREVISTA
17:00 AL DIA BCN NORD-Maresme
17:30 ESTUDI 3
17:45 ENDERROCK TV
18:00 PANTALLA OBERTA
19:00 ADOLESCENTS.CAT
19:30 L’ENTREVISTA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 TEMPORADA ALTA
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 PANTALLA OBERTA
23:30 TORHNA-LA A TOCAR SAM
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN NORD-Maresme
1:00 PANTALLA OBERTA
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 TELÓ DE FONS

Dijous
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARNET ESPORTIU
13:00 ADOLESCENTS.CAT
13:30 AL DIA BCN NORD-Maresme
 (reemissió)
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 CARNET ESPORTIU
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 PANTALLA OBERTA
17:00 AL DIA BCN NORD-Maresme
17:30 HISPERLAND
17:45 ENDERROCK TV
18:00 PANTALLA OBERTA
19:00 DE TEE A GRENN
19:30 TORNA-LA A TOCAR SAM

20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 GAUDEIX LA FESTA
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 LA FÀBRICA
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 INFORM. 24H. MARESME
1:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
1:30 DE TEE A GRENN
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 L’ENTREVISTA

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

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

Dimecres
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARNET ESPORTIU
13:00 L’ENTREVISTA
13:30 AL DIA BCN NORD-Maresme
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Eudald Calvo, alcalde d'Argentona. 

Anna Aluart 

L'òrgan substituiria el Parlament en cas que l'Estat acabés suspenent 
l'autonomia de Catalunya  

13 dels 17 regidors d'Argentona s'inscriuen 
a l'Assemblea d'Electes

 Tretze dels disset regidors d’Ar-
gentona s'inscriuen a l’Assemblea 
d’Electes de Catalunya. Són els 4 de 
la CUP, els 3 d’Esquerra i també els 
6 regidors de Tots per Argentona.

D’aquesta manera, donen su-
port a l’òrgan que acaba de crear 
l’Associació de Municipis per la 
Independència. L’objectiu de l’as-
semblea d’electes serà el d’assumir 

les funcions del Parlament da-
vant d’una eventual suspensió 
de l’autonomia.

L’alcalde d’Argentona i vicepre-
sident de l’AMI, Eudald Calvo, ex-
plica que l'Assemblea respon a la 
necessitat de "tenir una estructura 
que serveixi de 'Pla B' en el cas que 
l’estat espanyol decideixi inhabi-
litar el Parlament". Calvo recorda 

que la Constitució atorga a l'Estat 
la competència de suspendre l'au-
tonomia però, en canvi, "no ho pot 
fer amb altres representants dels 
òrgans democràtics com els mu-
nicipis. Per tant, arribats a aquesta 
situació, "disposaríem d'un òrgan 
dotat de legitimitat democràtica 
per poder seguir endavant amb el 
procés que tenim engegat". | Red

Adreça web del banner invertit:

www.sushimataro.com

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

AVDA

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

GUANYA
Per optar a la suma dels dos premis s’ha d’enviar la resposta amb 
la PARAULA INVERTIDA i L’ADREÇA WEB DEL BANNER INVERTIT per: 

1- Carta/postal a l’adreça: C/ d’en Xammar, 11, 08301, Mataró.
2- Omplir formulari de participació a: totmataro.cat/concurs.
Si només s’ha encertat un dels dos concursos, s’optarà només a la meitat 
del premi. Més info a: www.totmataro.cat/participa/concursos

PARAULA INVERTIDA: 35€* 
Busca entre els anuncis de la revista la paraula invertida i envia la 
resposta en una carta o postal, o a través de la nostra web.

BANNER INVERTIT: 35€* 
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sobre ell i copia l’adreça web i aquesta serà la resposta.
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M. DOLORES SÁNCHEZ RODA

concursos
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MATARÓ SECTOR RESIDENCIAL CHALET EN VENTA

iluro
AGENCIA INMOBILIARIA

C. Gravina 10 · Mataró
T. 937 554 060 
illurocasals@gmail.com

5921. Chalet de calidad en venta con unos 411m2 y un 
jardín propio de unos 325m2.  Zona de copropietarios 
con piscina y zona de recreo perimetrado y privado.
LA VIVIENDA:
Planta de acceso hall de entrada, un dormitorio, amplio salón de 
estar con salida al jardín y porche, cocina ofi cce muy amplia y equi-
pada con columna de doble horno, un baño, un ofi cce y cuarto de 
aguas, toda la planta exterior con acceso al jardín.
Planta piso con 4 dormitorios dobles (el de matrimonio es una 
magnifi ca suite con baño privado que incluye encimera de már-
mol, bañera y plato de ducha con columna de hidro masaje) dos 

de los dormitorios comunicados mediante cuarto de estudio in-
termedio y con baño propio y otro baño más en el distribuidor.
Planta estudio con una amplia buhardilla con salida a terraza so-
lárium vistas espectaculares al mar y sierra litoral.
Toda la casa con calefacción y aire acondicionado, suelos en már-
mol marfi l y parquet Jatoba según las zonas, ventanas en alumi-
nio de calidad y cristales de cámara, persianas motorizadas y en 
lama de aluminio. 
Garage de unos 80m2 con ascensor a toda la casa.
Llaves en mano y visitas concertadas

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

T

25 ANYS
13.000 IMMOBLES GESTIONATS

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

www.sucasa.es

4129

www.sucasa.es

4129

87.000€

PAGUE MENOS QUE UN ALQUILER!
Ref. 12606 CERDANYOLA SUR: 2º de altura exterior. Es-
quinero. 80 m2 sin pasillos. 3 dorm. Salón luminoso. Cocina 
reformada con galería. Baño con plato de ducha. Suelos  gres. 
Puertas en roble. Perfecto estado para entrar a vivir .Zona co-
mercial. Buena rentabilidad inversores. Llámenos!!!

T

RESIDENCIA - INVERSIÓN

XXXXX€

Ref. 12617 MÁLAGA (Sierra de Yeguas): Bonita Casa 
adosada  de muy reciente construcción  Conjunto residen-
cial. Varias plantas, 120m2+ 40 m2 de terrazas. Se entrega 
amueblada y equipada. Buenos acabados. Salón com chime-
nea. Cocina nueva. Aseo. Patio.  Planta 1a: 3 dorm 2 baños.( 1 
suitte), Planta sup: Estudio superior solarium. Suelos mármol 
y parquet. Aire Acondicionado. Porche/ Garaje un vehículo.

D250.000€

OCASIÓN ESPECIAL
Ref. 12487 LLAVANERES: Unifamiliar adosada en pleno 
centro, junto colegios/servicios en zona muy agradable. 4 dor-
mitorios. Salón 36 m2, chimenea. Jardín 50 m2. Cocina bue-
nas medidas. 2 baños+ aseo. Garaje vehículos, sala polivalente/
cuarto lavandería. Ocasión por precio/cualidades. 
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Una imatge de la trobada del consell. La jornada de presentació.  Cedida 

 Veïns, representants d'entitats 
i dels grups polítics municipals 
van reunir-se al Saló de Pedra per 
avaluar algunes qüestions de l'ac-
tualitat del municipi. Un dels as-
sumptes principals que es van 
tractar al plenari del Consell de la 
Vila va ser el procés participatiu 
del Pressupost Participatiu. En 
general es van valorar molt po-
sitivament els resultats i la par-
ticipació en la consulta i es van 
proposar idees de millora per tal 
d'incentivar la participació, així 

 En marxa el CUEME de foment 
de la cultura emprenedora que 
permetrà a alumnes de dos cen-
tres d'Argentona endinsar-se en 
el món de la gestió empresarial. 
Alumnes de 6è de l'Escola Sant 
Miquel del Cros i de 5è de l'Escola 
Bernat de Riudemeia treballaran  
la posada en marxa d'una empre-
sa i el desenvolupament i creació 
d'uns productes que després es 
vendran. Una part dels diners re-
captats es destinaran a una entitat 
sense ànim de lucre. | A.C

El Consell de la Vila anuncia finalment la posada en mar-
xa del Consell de la Infància aquest mes de novembre 

Torna una nova edició del 
projecte CUEME

com potenciar la informació re-
lacionada als projectes fi nalistes 
i una major dinamització del pro-
cés al carrer.

La sessió també va servir per 
escollir Maria Teresa 'Mite' Ferrer 
com a nova vicepresidenta i presi-
denta de la Comissió Permanent 
del Consell de la Vila. Durant la 
reunió també es va informar de 
la posada en marxa del Consell 
d'infància, que serà una realitat 
aquest mes de novembre, com ja 
es va anunciar. A.C

El Consell de la Vila valora el pro-
cés participatiu del pressupost

Dos centres educatius 
treballen la cultura 
emprenedora

Cedida 

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

comajuan@comajuan.com

www.comajuan.com
Especialistes immobiliaris

Ref. 5737. MATARÓ: Nau industrial 
en venda de 277m2 i 4,80 metres 
d'alçada. Totalment diàfana. Fàcil 
aparcament. Es troba a 1Km. de la 
C-32, molt bones comunicacions.

REF.5605. MATARÓ: Nau indus-
trial en lloguer de 700m2 en planta 
soterrani. Accés per a camions. 
Instal·lació elèctrica.

Ref. 5686.ARGENTONA: Pis d’obra 
nova. Pl. baixa amb terrassa 15m2 
i jardí 35m2. Al centre d'Argentona. 
3 hab., armaris enc.. 2 banys, elec-
trod. gamma alta, persianes elèc-
triques, calefacció. Acabats qualitat. 
Aparcament directe a vivenda.
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Ref. 2460: Rocafonda: Piso actualizado y 
en excelente estado, 2 hab dobles, sa-
lón comedor con balcón y vistas  al mar, 
cocina nueva con electrodomésticos, 
1 baño. No dude en verlo!!  54.000€

OPORTUNIDAD ÚNICA A BUEN PRECIO

Ref. 2450: Rocafonda: Piso 1/2 altura, entrar 
a vivir. 2 hab (antes 3), cocina office, salón 
comedor con balcón tipo terracita. Zona 
inmejorable con todos los servicios. 66.000€

PISO IDEAL PAREJAS EXC. RELACIÓN CALIDAD/PRECIO

Ref. 2456: Cerdañola: Edificio con ascensor 
y actualiz., entrar a vivir, 3 hab., salón come-
dor, cocina indep., galería. 1 baño. Exterior 
y sol. Oportunidad de mercado. 86.000€

Ref 2455: Todo reformado y en comu-
nidad de sólo 1 vecino. 3 hab. dobles, 
amplio salón com., balcón/terracita, 
cocina indep., baño completo, sue-
los gres. Todos los servicios. 110.000€

CON ASCENSOR Y TODO REFORMADO

Ref. 2459: Cerdañola Norte: Vivienda 
reform.1 año, amplio salón comedor 
con balcón, 4 hab. (2 dobles), 1 baño, 
cocina, galería, Piso semi-nuevo y a 
buen precio. Buena zona. 116.000€

Ref. 2452: Cirera: Piso de 100m2  impe-
cable, salón 24m2, 3 hab., 1 baño, coci-
na indep. balcón de 12m2, despensa, 
terraza superior 60m2 con apartamento 
indep, venga a verlo!! 155.000€

JUNTO VIA EUROPA

DÚPLEX EN EL CENTRO

Ref. 2457: Molinos: Reformada con aca-
bados 1ª calidad y única. en la zona. 
Con 3 hab., 2 baños, cocina abierta. 
a amplio salón comedor,  patio a nivel 
con chill-out. Oportunidad! 202.000€

PISO CON TERRAZA

DUPLEX CON DOS TERRAZAS

Ref. 2458: Cerdañola Norte: Ático dúplex 
reciente construcción y comunidad re-
ducida. 3 hab. (2 dobles),  amplio salón 
con balcón y cocina integrada, 2 baños. 
Junto zona verde y colegios. 172.500€

EN AVENIDA PRNCIPAL

Ref. 2451: Eixample: Piso con ascensor 
todo reformado, 4 hab. (2 dobl), cocina 
offi ce ind., galería, amplio salón com., 
balcón/terracita, 2 baños, suelos par-
quet. Comunidad reducida. 194.000€ 

EXC. RELACIÓN CALIDAD/PRECIO

EXCLUSIVA

IMMO NOVA

IMMO NOVA

IMMO NOVA

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

TENEMOS LAS LLAVES DE TU HOGAR: www.immo-nova.es

¡NUESTROS PRECIOS SON DEFINITIVOS 
SIN GASTOS AÑADIDOS!
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Les Festes de l'aplec de Sant Simó, en imatges.

www.totmataro.cat/imatges

Imatges

Daniel 
Ferrer
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El fricandó. La recollida selectiva a Arenys.  Cedida  Cedida 

 Aquesta setmana s'ha donat el 
tret de sortida a les IV Jornades 
'Tardor del Fricandó', que se cele-
bren tant a Mataró com a la resta 
del Maresme. Organitzades pel 
Gremi d'Hostaleria i Turisme de 
Mataró i el Maresme i l'Ajunta-
ment de Mataró, es perllongaran 
fi ns al 30 de novembre i pretenen 
promocionar el fricandó, un plat 
típic de la gastronomia catalana. 

L'origen d'aquesta recepta és 
medieval i apareix escrita per pri-
mera vegada a principis del segle 
XVIII. La història i permanència 
en la tradició de la cuina catala-
na d'aquesta recepta és un dels 
principals motius que han portat 
el Gremi d'Hostaleria a impulsar 
aquestes jornades, que potencien 
aquest plat eminentment de tardor 
i de gran tradició a la comarca. 

Durant tot el mes de novembre, una quinzena de 
restaurants oferiran aquest plat típic de la comarca 

El Maresme celebra les 
Jornades 'Tardor del Fricandó'

  Arenys de Mar començarà a im-
posar sancions a aquelles persones 
que reciclin incorrectament, tant 
si utilitzen el sistema porta a porta 
com si es fa ús dels contenidors 
habituals. 

Així ho va explicar la regidora de 
Medi Ambient, Laia Martín, que va 
remarcar que s'iniciaran les ins-
peccions de les bosses i aquelles 
que s’hagin reciclat incorrecta-
ment seran multades. Això s’apli-
carà tant al sistema porta a porta 
com a la zona on hi ha contenidors. 
La regidora va afi rmar que la mul-
ta per treure incorrectament una 
bossa d'escombriaires és de 120 
euros, bonifi cable al 50 per cent.

D’altra banda, la regidora va vo-
ler remarcar l’augment dels resul-
tats de recollida selectiva durant el 
mes de setembre, que ha arribat al 
47 per cent, una xifra que valoren 
positivament. Martín va apuntar, 
però, que aquesta xifra acostuma 
a augmentar després dels mesos 
d'estiu, tot i que també creu que 
les campanyes i els actes impulsats 
des de l'Ajuntament han ajudat. 
Martín va recordar que tot allò 
que s’envia a la incineradora de 
Mataró, a banda de ser perjudicial 
per a la nostra salut, també és una 
despesa per a l’Ajuntament. Red.

Els republicans lamenten 
les formes de l'anunci

Arenys multarà els 
veïns que no treguin 
correctament la brossa 

Tot i ser un plat casolà, molts 
restaurants l'han mantingut al llarg 
del temps en les seves cartes, motiu 
pel qual les jornades compten amb 
una quinzena de restaurants que 
s'encarregaran de donar a conèixer 
aquest plat als visitants d'altres co-
marques, però també als paladars 
més sibarites del Maresme. 

Els restaurants participants ofe-
riran el plat de fricandó dins del 
menú o bé a la carta. Els establi-
ments que hi participen són els 
següents: El Quiñón d'Arenys de 
Mar, La Fonda del Casal d'Argen-
tona, El Parador de Canet de Mar, 
els restaurants de Can Bruguera, el 
Caminetto, El Mundial, Iluro, Juca, 
L'Harmonia, La Girella, La Nova 
Rosaleda, Nuus-Hotel Atenea de 
Mataró i el Racó de Can Feliu de 
Vilassar de Dalt. 

Llavaneres estalviarà 80.000 
euros en enllumenat

 Sant Andreu de Llavaneres estal-
viarà uns 80.000 euros en enllume-
nat públic gràcies a la instal·lació 
de més de 2.016 punts de llum dels 
2.800 que hi ha a tot el municipi. 
L'objectiu és millorar l'efi ciència 
energètica i adequar els nivells 

lumínics de l'enllumenat públic 
municipal a la normativa. 

La substitució de les llumeneres 
actuals suposarà una rebaixa eco-
nòmica important en la despesa 
d'enllumenat públic de l'Ajunta-
ment per al 2017, d'un 65 per cent. 

MaresmeMaresme núm. 1744 del 4 al 10 de novembre de 2016
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OFICINA CENTRE: C. Jaume Recoder, 4 , Local 1 · T 690 284 089 · babn6@tecnocasa.es

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

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

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

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

VALORACIONS
GRATUÏTES

*HIPOTECA AL

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

ASSESSORAMENT FINANCER GRATUÏT

Estació de Renfe/Museu Gaudí
(Ref. 216515) Local Comercial de més de 

700m2 i dos pisos. Doble entrada amb 
porta automàtica. 
155.000€

MIQUEL BIADA (Ref. 213383). Pis amb 
ascensor, 78m2 distribuïts en 3 hab., 
cuina amb galeria, bany, i ampli salo-

menjador orientat a mar.

99.990€

CIRERA. Pis de 64m2 amb 2 amples 
habitacions (abans 3), saló-menjador, balcó 
al carrer, cuina independent, bany complet i 

rebedor. Per entrar a viure. Opció de comprar-
lo amb els mobles.

71.000€

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

bany, cuina i assolellat.
Per entrar a viure!

75.000€

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

Intermediarios independientes en préstamos y créditos - Red en franquicia - Cada sociedad franquiciada tiene su propio titular y es independiente del franquiciador
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Plaça Santa Anna REf. 216379  240m2. 
dues cases en ple centre històric de Ma-

taró, possibilitat de fer planta baixa més 2 
pisos, ideal per a inversió  

540.000€

PERAMAS (Ref.00000) Novè pis amb ascen-
sor, 80m2 distribuïts en 3 hab., bany, cuina,i 
menjador amb sortida a balcó. Increibles 

vistes a mar desde totes les estances.

159.990€

CIRERA . 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€

ROCA BLANCA (SENSE REF.)

Pis de 80 m2, 4 dormitoris, cuina i bany. 

Reformat! Ideal primera vivenda.

150.000€

T

T

T

T

T T
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Xavier Pujol és responsable del projecte 'Edcamp' de la Fundació Jaume Bofill.  Mireia Biel 

Xavier Pujol,  
l'educació del canvi 

 Mireia Biel

 Creativitat, tecnologia, treball en equip, valors, 
innovació. Són conceptes que apareixen al núvol 
d’idees que la comunitat educativa debat des de fa 
mesos en relació a la innovació pedagògica. Idees 
que ja fa temps que defensa el mestre Xavier Pujol, 
actualment liderant el projecte Edcamp a la Fundació 
Jaume Bofi ll per contribuir a fer realitat aquest can-
vi educatiu. 

“El model educatiu en què ens hem format nos-
altres, no respon a les necessitats dels ciutadans del 
futur”, remarca Pujol, que té molt clar que el canvi 
“es troba en els seus inicis i que queda molt camí per 
recórrer”. Calen competències per a la vida, noves 
metodologies educatives que fomentin la creativitat 
i el treball en equip, desxifrar el paper de les tecno-
logies, dels alumnes i sobretot, per a Pujol, tenir clar 
que això “és un canvi profund”. 

Un canvi del qual ell és partícip gràcies als projec-
tes ‘Edcamp’ que lidera a la Fundació Jaume Bofi ll i 
Makeit Education que fa anys va tirar endavant amb 
el seu company Pep Prat. Dos projectes que “inten-
ten promoure el canvi educatiu des de la formació 
del professorat”, peça clau de l’engranatge. 

L’interès per l’educació de Pujol no és nou. “Sempre 
he estat vincular amb aquest àmbit d’una manera 
o altra, primer amb els esplais i el Cau i després es-
tudiant”, recorda. I assegura que “la inquietud per 
intentar fer alguna cosa més amb les persones i la 

pròpia experiència d’una adolescència molt mo-
guda em van fer veure el potencial transformador 
que té l’educació”.

La innovació educativa és avui a tot arreu, però 
cal "treballar-la a fons" per aconseguir resultats a 
llarg termini. Però Pujol sap que no és impossible 
"l'educació té el poder per a canviar les persones". 

Intercanviar coneixements

“El personal educatiu no està acostumat a com-
partir allò que sap fer molt bé", remarca Pujol

Mataró acollirà un Edcamp aquest dissabte. 
Aquestes trobades serveixen per intercanviar i 
compartir experiències entre els docents que pro-
piciïn la innovació educatiu, però per Pujol, també 
són una eina perquè "el personal educatiu no està 
acostumat a compartir allò que sap fer molt bé", 
i aquestes trobades són una bona fórmula "per 
empoderar-los", remarca. 

APUNTS

Defineix-te: Conscient, apassionat i viu

Un llibre: 'Creativitat' d'Osho 

Una pel·lícula: 'L'últim samurai' d'Edward Zwick

Un viatge: El Marroc i Filadèlfia

Un referent: Noemi Paymal 

Un repte: Que el canvi educatiu es faci realitat 

Perfils
www.totmataro.cat/perfil

Tot perfil 1744.indd   1 2/11/16   18:28



COMPRAMOS TU PISO • SOLUCIONAMOS EMBARGOS

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

80.000�

C.E. en trámite 66.000€

REF. 3185 ZONA ESCOR-
XADOR. Piso bien con-
servado  de 3 hab., baño 
completo con bañera, 
cocina formica, galería, 
a.a con bomba de calor. 
OCASIÓN.

80.000�

C.E. en trámite

80.000�

C.E. en trámite

80.000�

C.E. en trámite

REF. 5117 CIRERA. Zona 
tranquila y bien comunica-
da todos los servicios, piso 
de 4 hab., baño completo 
con ducha, salón con bal-
cón exterior, cocina offi ce 
con galería anexa, terrado 
comunitario. OPORTUNI-
DAD ZONA Y PRECIO.

REF. 5116 CIRERA. 
OCASIÓN. Piso refor. 
diseño moderno y ac-
tual, 4 hab. 2 dobles, 
baño compl., con ducha 
y aseo, gran salón co-
medor 30m2 con cocina 
integrada, cuarto lava-
dero, calefacción, as-
censor.  Le encantará.

REF.6203 Z. VISTA ALE-
GRE. Dúplex 150m2  re-
formado, 2 terrazas (20 y 
50m2) y 1 de 25m2 a nivel 
comedor, cocina offi ce de 
15m2,  4 hab. 3 dobl, 2 ba-
ños compl, suelos parquet, 
a.a  con bomba de calor.  
Solo 1 vecino. 

80.000�

REF.4448 - MATARÓ - Z. PUIG I CADAFALCHMATARÓ - Z. PUIG I CADAFALCHMATARÓ - Z. PUIG I CADAFALCH
C.E. en trámite

80.000�

REF. 4240 ROCABLANCA. 
Totalmente reformado  con 
ascensor , 4 hab. 2 dobles, 
baño completo y aseo, co-
cina de diseño moderno, 
galería y trastero, balcón 
exterior orientado a mar. 
Comunidad reducida.

C.E. en trámite 168.000€

80.000�

C.E. en trámite

REF. 4445 CERDANYOLA. 
Planta baja con entrada in-
dependiente para reformar 
a su gusto, actualmente 
consta de 3 hab., 1 baño, 
cocina offi ce, salón come-
dor y patio de 10m2. 1 ve-
cino.OCASIÓN.

77.000€

102.000€

172.000€

80.000�

C.E. en trámite 126.000€

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

OBRA NUEVA. 2 DÚPLEX. Bajo con  3 hab. 
cocina offi ce 2 baños y jardín 60m2, 1º  
con 2 terrazas 3 hab. mas estudio, 2 ba-
ños. NO DUDE EN VERLO.LLÁMENOS.

- PRECIO A CONSULTAR -

T. 937 965 148

267.000€

80.000�

C.E. en trámite 234.000€

REF. 1401 1ª LINEA DE 
MAR. Piso total. reforma-
do en fi nca señorial, zona 
comunitaria y 2 plazas de 
pk, 3 hab. 2 dobles, baño 
completo con ducha, co-
cina offi ce, galería, traste-
ro, calefacción. NO DUDE 
EN VERLO.
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Serietat i efi càcia 
al millor preu

T. 93 757 83 83

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

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

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

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

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

Pis 120m², 4 habit, 2 banys, cuina offi ce  equipada, saló menjador, galeria, 
2 balcons, aa/cc, tanc.alumini, ascensor, pàrq., traster 30m²!!!   T151060

Mataró. Molins 250.000€

Pl. baixa a prop  platja refor, 125m², 3 habit.,, 1 bany complet, cuina ame-
ricana, aa/cc, tanc. alumini, pati a nivell 16m² amb barbacoa !!  T108002

MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:

Pis moblat, en exclusiva, 100m², 4 habit. (1 suite), 2 banys, cuina, galeria, 
saló menj. 22m², 2 balcons, aa/cc, parquet, ascensor, 2 trasters!!       T151016

Mataró. Parc Cent�al 245.000€

Mataró. Cent�e 215.000€ Mataró. Parc Cent�al

Pis 14m², 3 hab. (abans 4), 2 banys, uina offi ce, galeria, saló 28m², tssa 13m², 
aa/cc, parquet, tanc. alumini, ascensor, pàrquing i traster!!!              T151041

228.000€

Pis 70m². 2 hab, bany complet, cuina offi ce, saló menjador, balcó, gale-
ria, aa/cc, parquet, ascensor, traster jardí i piscina!!                    T151011

Mataró. Parc Cent�al 180.285€

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

Casa per rehabilitar a prop Pl. Sta Anna, 140m², pl. baixa actual local 
i pis llogat fi ns 2018, possib. d’edifi car 2 plantes més !!       T250202

Mataró. Cent�e 155.000€
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T1.50708 - Mataró. Centre. Excel.lent pis no-
més 4 veins de 75m², 3 habit, 1 bany complet, 
saló de menjador de 25m² amb sortida a balcó, 
cuina offi ce, aa/cc, tancaments d’alumni, ga-
leria, tot exterior molt assolellat!!      127.300€

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

            

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

Cases i pisos de llog�er
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 campa-
na, preciosa terraza independiente de 22m², parking, 
Zona comunitaria con piscina!!!                       500€/Mes

T110550 Mataró. Cirera. Piso en planta baja sin amue-
blar 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

T150691 Arenys de Munt. Pis de 65m², 2 habitacions, 1 
banys, cuina offi ce vitrocer, campana i forn, saló menja-
dor de 20m², balcó, aa/cc, pàrquing, zona comunitària 
amb piscina !! Acabats d’alt standing!!         560€/Mes

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

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

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

T1110405 Mataró. Cerdanyola. Piso 92m² con 3 habita-
ciones, 2 baños, cocina independiente, cierres de aluminio, 
suelos de gres, ascensor y balcón de 4 m². Bien conserva-
do, para entrar a vivir!!!!                                        650€/Mes

T1.10406 Mataró. Centro. Piso de 80 m², 3 habitaciones, 1 
suitte, baño reformado, cocina amueblada, cierres alumi-
nio, galeria interior y ascensor. Entrar a vivir!!!  700€/Mes

T110044 Mataró. Ciutat Jardí. 1er piso de 90 m² en fi nca 
privada de 650 m² de terreno, 2 habit., 1 baño, cocina offi -
ce, terraza 30 m² y jardín privado!!! Amueblado y capaci-
dad para seis personas!!!                                    700€/Mes

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

T1.10424 Mataró. Urb. Vallveric. Magnífi co piso 80m², 3 
habit., 2 baños completos, cocina offi ce, salón com. muy 
luminoso, terraza de 18m² con vistas a mar y montaña, aa/
cc, cierres de aluminio, ascensor, dos plazasde parking, 
trastero, Zona comunitaria con piscina!!!!       1.100€/Mes

T110378 Sant Vicenç de Montalt. Dúplex amueblado de 
140 m², 3 habit. dobles, 2 baños, cocina con electrodomés-
ticos, armarios emp., calefacción, galeria equipada con 
lavadora y secadora. Magnifi ca zona comunitaria con pis-
cina y parking!! Facil acceso a la playa!!        1.200€/Mes

T110358 Arenys de Mar. 1a linea de mar. Magnifi co piso 
98 m² amueblado, 3 hab. 2 baños compl., cocina indep.
terraza y ascensor. Zona comunitaria con piscina y zona 
deportiva!!!! A 100 metros playa!!!!             1.500€/Mes

T1.10134 Llavaneres. Piso reformado de 50m², 2 habita-
ciones, 1 baño, cocina offi ce, balcón, suelos de parquet, 
carpintería de aluminio, parking, amueblado y muy so-
leado !! ¡¡Impresionante zona comunitaria con piscina, 
pistas de tenis y zona infantil!!!                      1.600€/Mes

T420112 Argentona. Casa a 4 vents en zona residencial 
de 180m², 4 habitacions ( suite), 2 banys complets + 1 
de servei, cuina offi ce, saló menjador amb llar de foc, 
calefacció, tancaments d’alumini, terrassa de 20m², 
garatge per a dos cotxes, traster, espectacular jardí de 
210m² amb barbacoa d’obra!!!                     1.650€/Mes

T201785 Mataró. La Cornisa. Espectacular casa dis-
seny. Domótica, plaques solars, 800m² parcel.La, 265m² 
vivenda, 4 hab dobles (1 suite), 3 banys, cuina offi ce 
amb illa i acces a jardí desde tota la casa. Magnifi ques 
vistes a mar i muntanya!! !!                          2.200€/Mes

T410116 Sant Vicenç de Montalt. Pis tot reformat de 
120m², 4 habitacions (1 suite), 3 banys complets, cuina 
offi ce, saló menjador amb sortida a terrassa de 25m², 
galeria, aa/cc, terres de parquet, tancaments d’alumini, 
dues plaçes de pàrquing, magnífi ca zona comunitària 
amb piscina i zona infantil!!                          4.000€/Mes

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

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

250.000€

Pis 14m², 3 hab. (abans 4), 2 banys, uina offi ce, galeria, saló 28m², tssa 13m², 
aa/cc, parquet, tanc. alumini, ascensor, pàrquing i traster!!!              T151041

180.285€

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

Piso de 100m² sin amue-
blar, amb 4 habitaciones 
(2 dobles) 2 baños, cocina 
offi ce, calefacción, cierres de 
madera, lavadero, parking 
opcional, 2 terrazas de 15m², 
muy  soleado!!     650€/Mes

T110102   Caldetes. Cent�e

Local de 75m² ideal con-
sultorio!! Superficie 75 m² 
consta de recepción y tres 
despachos. Muy bien conser-
vado!!!!              750€/Mes

T301592   Mataró. Cent�o

Piso impecable 40m², 1 habit., 
1 baño completo, salón come-
dor con cocina, balcón, aa/cc, 
tierras mármol, cierres alumi-
nio, ascensor, parking inclui-
do, Totalmente amueblado !! 
                              650€/Mes

T108083   Mataró. Cent�o

Casa a 4 vientos en urbani-
zación muy bien comunicada. 
Parcela de 2.000m², 110m² 
útiles, 4 habitaciones, 2 ba-
ños completos, cocina offi ce, 
salón comedor con chimenea, 
calefacción, cierres aluminio, 
Excelente jardín con vistas a 
montaña!!         1.200€/Mes

T202756   Arenys de Munt

Junto Pl. Granollers. Local es-
quinero 45m² en planta baja, 
1 baño, suelos parquet, puerta 
automática, dos grandes ven-
tanas por dónde entre mucha 
luz, Ideal cualquier negocio!! !         
500€/Mes

T302441  Mataró. V. Europa

155.000€

Magnífi co dúplex de diseño 
190m², tiene 2 habitaciones, 
2 baños completos, cocina 
offi ce, amplio salón come-
dor, aa/cc, los cierres de 
aluminio, terraza de 10m² !!                                
1.500€/Mes

T109943     Mataró. Cent�o

Piso de 75m², 2 habit. dobles, 
1 baño completo con ducha, 
galería, salón comedor con 
salida a balcón, Muy solea-
do!!!                          575€/Mes

T110427   Mataró. Cerdanyola

Piso todo exterior impecable 
de 110m², 4 habit. (1 suite), 2 
baños completos, cocina offi-
ce totalmente equipada, co-
medor balcón, galería, aa/cc, 
cierres aluminio, ascensor, 
parking y trastero opcional, 
Amueblado!! 850€/Mes

T110408   Mataró. Vista Aleg�e
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COMPRAR ÉS MÉS BARAT QUE LLOGAR. TREU-NE BENEFICI!

MATARÓ - Cerdanyola S.
MATARÓ - Cirera
MATARÓ - Rocafonda 
MATARÓ - Rocafonda 
MATARÓ - Cerdanyola S.
MATARÓ - Escorxador
MATARÓ - Molins 
MATARÓ - Llàntia 
MATARÓ - Rocablanca

Les vivendes estrella
són exclusives d’Urbenia

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

R.17877
R.15293
R.17846 
R.17739
R.17738
R.17548
R.17434
R.17863
R.17746

REFERÈNCIA POBLACIÓ I ZONA CARACTERÍSTIQUES PREU DE
VENDA

QUOTA
HIPOTECÀRIA

LLOGUER
APROXIMAT RENDIBILITAT

Primer pis - Balcó 
Pis - 50m2 - 3 hab 
Pis exterior - Assolellat
Pis - 60m2 - 3 hab  
Pis - Terrassa
Pis - Exterior 
Pis - Assolellat - Ascensor
Pis - Vistes - Sol 
Pis - Exterior - Llar de foc

48.000 €
57.260 €
57.900 €
65.000 €
65.000 €
66.050 €

126.000 €
126.000 € 
127.260 €

11,25%
8,91%
9,33%
8,31%
8,31%
7,27%
5,00% 
5,48%
5,66 %

177,42  €/mes
211,64€ /mes
214,01 €/mes
240,00 € /mes 
240,05€ /mes
244,13€ /mes
465,72€ /mes 
465,72€ /mes 
470,28€ /mes

450€ /mes
425€ /mes
450€ /mes
450€ /mes 
450€ /mes
400€ /mes
525€ /mes
575€ /mes 
600€ /mes

Les vivendes estrella
són 

169.000 €

MATARÓ - Cerdanyola R 17835

Pis ampli de 4 hab, menjador amb balcó 
exterior,molt assolellat y pàrquing inclòs.

254.000 €

MATARÓ - Parc Central R 16531

Magnífi c àtic dúplex, 2 terrasses orien-
tades a mar.  2 hab, molt bones vistes.

190.000 €

MATARÓ - Peramàs R 15907

Gran pis 134m2 construïts, tot exterior 
terrassa i traster, 4 hab completes.
Gran pis 134m2 construïts, tot exterior 

197.000 €

MATARÓ - Camí Serra R 17776

Fantàstic pis 4 habitacions i 2 banys 
complets.  Amb pk a la mateixa fi nca.

126.000 €

MATARÓ - Llàntia R 17863

Pis  2 hab edifi ci recent construcció, ex-
terior 100%, ascensor. Gran oportunitat!
Pis  2 hab edifi ci recent construcció, ex-

Quota: 466€/mes Quota: 625€/mes135.000 €

MATARÓ - Cerdanyola R 17752

Fantàstic dúplex, tssa. 25m2, traster i 
golfes, 2 habs + 1 en golfes. Pis ideal!
Fantàstic dúplex, tssa. 25m2, traster i 

Quota: 499€/mes

Quota: 702€/mes Quota: 728€/mes 200.000 €

MATARÓ - Camí Serra R 17386

Pis 90m2 amb 4 habs (2 dobles) totes, 
saló-menjador 28m2. Opció a pàrquing.

Quota: 739€/mes

216.000 €

MATARÓ - Via Europa R 11673

Pis únic seminou, 85m2 amb terrassa 
ideal 20m2, 4 habs, molt bons acabats.

Quota: 798€/mes Quota: 939€/mes 285.000 €

MATARÓ - Camí Serra R 40260

Excel·lent oportunitat per qualitats! Bonica 
casa unifamiliar, una de les millors zones.

Quota: 1.053€/mes
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Mataró
C/Unió, 59 bis
Plaça Illa Cristina, 4 

Premià de Mar
C/De la Mercè, 74

Arenys de Mar
Riera Pare Fita, 30

Barcelona

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

MATARÓ - Cerdanyola R 14689

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

MATARÓ - Cirera R 11023

50.000 €

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

MATARÓ - Cerdanyola R 15585

58.000 €

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

MATARÓ - Cirera R 12701

59.000 €

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

MATARÓ - Centre R 14756

69.000 €

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

MATARÓ - Rocafonda R 15256

70.000 €

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

E
C

O
N

Ò
M

IC
S Pis de 4 habitacions, cuina i banys 

reformat, saló amb balcó, lluminós. 

66.000 €

Planta baixa de 3 habiaycions, cuina 
independent i saló amb sortida a pati. 

50.000 €

Pis de mitja alçada de 60m² de 
superfície, exterior, 3 habs, balcó 
i bany complet.  

45.000 €

MATARÓ - Rocafonda R 14406R 15307MATARÓ - CireraR 30905MATARÓ - Rocafonda

Ronda Prim, 82 Avda. Borbó, 17

R 17695LLAVANERES - Centre

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

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

PREU: 320.000€

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

MATARÓ - Via Europa R 23298

R 23303

MATARÓ - Peramàs

700€/mes

620€/mes

685€/mes

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

R 23248

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

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

MATARÓ - Escorxador R 23229

R 22212

MATARÓ - Z. Vallveric

750€/mes

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

MATARÓ - Camí Serra

850€/mes

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

R 21864

1.050€/mes

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

MATARÓ - Semi Centre

550€/mes

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

MATARÓ - Rocafonda R 23217

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

MATARÓ - Havana R 23322

590€/mes

590€/mes

R 21660

OCASIÓN 

DE LA 

SEMANA

El Masnou
c/Barcelona, 14

Premià de Mar
Gran Via, 218

Arenys de Mar
Riera Pare Fita, 30

Mataró
Rda. Prim, 82
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Entra a www.urbenia.es per veure
el tour virtual de la vivenda!
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