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DOBLE ESTRENA 
La posada en marxa de l'Institut Les Cinc Sénies 

i el nou edifici de l'Angeleta Ferrer marquen l'inici de curs
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• TASACIONES GRATUITAS, sin compromiso

• Presentación de estudio y plan de venta gratis.

Le entregaremos un informe por escrito donde le 
incluiremos un estudio de mercado, con el valor 
de su propiedad y la forma de rentabilizarla y 
obtener el mejor precio por ella.

¿VENDE SU PISO?
...PUES YA TIENE

UN REGALO

SÓLO POR ENCARGARNOS LA VENTA
LE REGALAMOS:

Cédula de habitabilidad.
Certificado energético.

25 ANYS
D’EXPERIÈNCIA
+ DE 13.000 IMMOBLES GESTIONATS

N. 1 EN VENDES

www.sucasa.es
+ Informació + immobles + fotos

116.000€

BIEN ORIENTADO FRENTE A PLAZA
Ref. 12484 Z. AVDA. PERÚ: Vistas despe-
jadas sin edifi cios cercanos. Bonita vivienda de 
90 m2 REFORMADA POR COMPLETO en edi-
fi cio de pocos vecinos, uno por planta. Sala de 
estar ampliada de 26m2. Cocina actualizada. 
2 hab (antes 3), fácilmente recuperable. Baño 
completo. PISO IMPECABLE.

164.000€

BONITO PISO REFORMADO
Ref. 12739 JUNTO ROCABLANCA: Edifi -
cio de obra vista con ascensor.  85m2, en 3 hb, 
baño completo reformado, amplio salón 25 m2 
con salida a un balcón-terracita con vistas des-
pejadas, cocina nueva de haya con galería ane-
xa, Calefacción, Ventanas de aluminio, Puertas 
de cedro. Llame y concierte visita!!!
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 donde le 
incluiremos un estudio de mercado, con el valor 
de su propiedad y la forma de rentabilizarla y 

¿VENDE SU PISO?
...PUES YA TIENE

UN REGALO

Pl. Cuba, 48, Mataró 
Tel. 93 757 12 82 
info@sucasa.es 4129

58.000€

EXCELENTE OPORTUNIDAD
Ref. 12740 CERDANYOLA SUR: Piso de 1/2 
altura sin ascensor.  50m2, 2 hab. Comedor. Co-
cina. Baño y galería. Buen estado general pero 
sin reformas recientes. ideal gente sola, parejas 
o inversores que quieran alta rentabilidad. No 
deje escapar la ocasión!!  

T

168.000€

BONITO PISO SEMI-NUEVO EN FINCA DE POCOS AÑOS
Ref. 12734 Z. PLAZA FIVALLER: Bonito piso seminuevo en fi nca de pocos años 
de construcción. Edifi cio con ascensor. 68m2 + 4m2 de trastero. Piso esquinero y 
totalmente exterior, muy luminoso. Amplio salón de 24m2. Cocina de haya indepen-
diente con salida a galería. 2hb . Baño completo. Ubicado en la demandada zona de 
Pl. Fivaller!!!

T

116.000€

BIEN ORIENTADO FRENTE A PLAZA
Ref. 12484 Z. AVDA. PERÚ: Vistas despe-
jadas sin edifi cios cercanos. Bonita vivienda de 
90 m2 REFORMADA POR COMPLETO en edi-
fi cio de pocos vecinos, uno por planta. Sala de 
estar ampliada de 26m2. Cocina actualizada. 
2 hab (antes 3), fácilmente recuperable. Baño 
completo. PISO IMPECABLE.

T

189.000€

ÁTICO DÚPLEX EN EDIFICIO DE POCOS AÑOS

Ref. 12756 ZONA ROCABLANCA: El  mejor de la zona, Ático dúplex en edifi cio de po-
cos años, mejor que nuevo, 117m distribuidos en 4 hb (2 dobles), baño completo y aseo, 
amplio salón, cocina con galería anexa, 2 balcones exteriores y 2 terrazas de 12m2 y 
15m2 con vistas espectaculares sobre toda la ciudad. Único!!! 

T 260.000€

EN CALLE TRANQUILA
Ref. 12755 CENTRO/Z. MARÍTIMA: 95m2 en 
finca con buena imagen y pocos vecinos. Ascensor,  
Destaca su excelente estado interior. 4 hb ( 2 do-
bles) Salón de 26 m2. Balcón exterior. Cocina office 
como nueva y equipada. Galería posterior. Baño 
completo más aseo, Aire Acondicionado y calefac-
ción eléctrica. Muy bien situado!!!

T

73.000€

PISO TOTALMENTE REFORMADO
Ref. 12454 ROCAFONDA: Juvenil y moder-
no. 2º de altura sin ascensor. 68 m2 distribui-
dos en 3 hb (actualmente 2) Baño con ducha. 
Cocina blanca lacada y equipada con horno, mi-
croondas, lavadora, lavavajillas y nevera. Salón 
ampliado con una habitación. Balcón. Excelente 
ocasión por precio y características!!!  

T 86.000€

JUNTO CAMPO DE FUTBOL
Ref. 12697 CERDANYOLA: Piso reformado 
para entrar a vivir. 78 m2, 3 hb (actualmente 2), 
ambas dobles. Amplio salón. Baño completo. 
Cocina de roble con amplio espacio para mesa 
y con acceso directo a gran galería. Edifi cio sin 
ascensor. Piso de media altura. Junto a zona de 
colegios, comercial etc...

T

126.000€

PISO ALTO CON ASCENSOR
Ref. 12743 JUNTO PERAMÀS: Reformado 
y listo para entrar a vivir. 80 m2, 3 hb (2 do-
bles) Baño completo con ducha y reformado. 
Cocina de cerezo con galería anexa. Balcón ex-
terior a parque. Aire Acondicionado con bom-
ba de calor. Excelente distribución, muy solea-
do.Excelente ocasión por estado y precio!!!     

T 138.000€

VIVIENDA SIN VECINOS
Ref. 12737 CJTO. RDA. PRESID. TARRA-
DELLAS: Para vivir tranquilo. Edifi cio sólo 1 
vecino. 80m2, 3 hab.. Baño completo, salón 
comedor con “llar de foc”. Cocina práctica y 
funcional. Galería anexa con escalera acceso a 
terraza superior de 70 m2 con cuarto trastero 
de 12 m2. Calefacción. ÚNICO!!

T

164.000€

BONITO PISO REFORMADO
Ref. 12739 JUNTO ROCABLANCA: Edifi -
cio de obra vista con ascensor.  85m2, en 3 hb, 
baño completo reformado, amplio salón 25 m2 
con salida a un balcón-terracita con vistas des-
pejadas, cocina nueva de haya con galería ane-
xa, Calefacción, Ventanas de aluminio, Puertas 
de cedro. Llame y concierte visita!!!

T
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La doble estrena d'instal·lacions, la nova Angeleta 
Ferrer a primària i l'institut Les Cinc Sénies a secun-
dària, converteix l'inici de curs 2017-18 en un dels 
més esperats dels últims anys. Sempre és suggerent 
l'estrena de noves instal·lacions en l'escola pública 
i més quan en tots dos casos es dona sortida a la re-
ivindicació majoritària de la ciutat per tal de dotar 
d'escola pública el centre per una banda i de començar 

Dues estrenes per saludar 
el nou curs escolar 

L’ENQUESTA

S'acabarà celebrant el 
referèndum de l'1-O?

46,6 % Sí, legalment.
31,7 % No.
21,7% Sí, com el 9N.

ALBERTO MATALLANA

LA PREGUNTA

Quina ha de ser la prioritat 
en educació a Mataró?

SALUT DEL GOVERN

L'acte a favor del referèndum de l'1 d'octubre va omplir la Plaça de 
Rocafonda de gent per escoltar les intervencions de la plana major 
del sobiranisme català.

APLAUDIT:  Sorprèn la trajectòria 
d'aquest mataroní, convertit en 
un dels millors barmans del món, 
amb premis i campionats inclosos.

CASTIGAT: Les últimes setmanes 
s'han multiplicat els rumors sobre 
un possible tancament. No és un 
bon entorn de treball.

VOTA L'ENQUESTA A:

mataró cat

a respondre a l'augment de la demanda de places de 
secundària en l'altra.

Més enllà dels nervis del primer dia i de la nove-
tat, pertocarà ara seguir com evolucionen els models 
educatius d'aquests i tots els altres centres per garan-
tir amb l'educació el millor futur pels alumnes de la 
ciutat en el dia de demà.

Daniel Ferrer 

Davant de tot
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100 ANYS D’HISTÒRIA
El Club Esportiu Mataró celebra el centenari 
groc-i-negre mirant al passat i al futur

w
w

w
.to

tm
at

ar
o.

ca
t

Diada més reivindicativa
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 Foto antiga Les portades

  La Yenka era la cançó de moda, 
la que tots esperaven per ballar. 
Aquest èxit de Johnny and Charley, 
que tothom identifi carà per l'en-
ganxosa tonada aquella del "izqui-
erda, izquierda; derecha, derecha; 
delanta y atrás: un dos tres", era 
molt més que un "hit" tal com 
avui en dia coneixem les cançons 
de l'estiu. Els joves la volien ballar 
de forma desinhibida i en aquesta 
imatge veiem la grada de la pista 

Esperant per ballar 'La Yenka'

del llavors 'Frente de Juventudes' 
amb tot de joves esperant per ba-
llar la cançó. La foto és del 1965 i 
l'aporta Francesc Estatuet.

La pista on es feia aquest con-
corregut ball és, precisament, la 
que ara està enllestint les obres 
de la coberta, adjacent al Casal de 
Joves de la Plaça Espanya i també 
al Palau Josep Mora. Als seixanta 
era pista de ball. I quan sonava 
La Yenka...

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

Foto antiga 1785.indd   1 6/9/17   18:44





Les Cinc Sénies ja tenen institut
90 alumnes començaran el curs escolar dimarts en el nou centre 
que compta amb cinc mòduls prefabricats

Educació: Laia Mulà

  El solar que acull el nou insti-
tut de Les Cinc Sénies ja compta 
amb uns mòduls prefabricats que 
acolliran els 90 alumnes d'aquest 
pròxim curs 2017-18. L'Ajuntament 

de Mataró va cedir els espais ne-
cessaris a la Generalitat per tal de 
garantir la construcció del nou 
centre. L'Ajuntament també es farà 
càrrec de les despeses d'adequació 
dels entorns de l'institut amb una 
inversió de quasi 150 mil euros.

Cinc mòduls prefabricats

El Servei d'Obres i Manteniment 
de la Generalitat i la direcció de 
l'Institut han treballat conjunta-
ment per tal d'instal·lar uns mòduls 
que convergissin amb el projec-
te educatiu previst pel personal 

 Daniel Ferrer 

si tens fotos antigues que trobes interessants, curioses... 
i les vols veure publicades a la secció la foto antiga d’el tot
porta-les a les oficines d’el tot mataró (carrer d’en xammar, 11) o a fotoantiga@totmataro.cat

           Que no es quedin 
    per sempre més 
 al fons d’un calaix!

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat
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Les obres que queden pendents són les que ha de fer l’Ajunta-
ment per adequar pròximament els entorns del nou institut. Es 
farà una neteja i esbrossada general dels terrenys que envolten 
el recinte del centre educatiu, arrencant les canyes que hi ha a la 
zona nord del solar. Es retiraran els arbres que estan malalts i no 
es poden recuperar, i la resta es podarà. S’ordenarà el recorregut 
al voltant de l’espai ocupat pels mòduls provisionals de l’institut, 
netejant-lo d’herbes i delimitant-lo amb una tanca de fusta.

A la zona oest es condicionarà l’àmbit que actualment ja s’uti-
litza de correcan fent un tancat per als gossos amb dues portes 
d’accés a l’extrem nord. L’extrem sud quedarà delimitat per 
uns murets de rocalla cairejada que donaran estabilitat al talús 
i on es formarà una graderia rematada amb taulons de fusta 
que farà les funcions de banc. Es col·locarà una font d’aigua 
potable amb dos brocs a doble alçada, un per a les persones 
i un altre per als gossos. També a la zona oest es crearà una 
zona d’estada aprofitant els arbres, amb la creació de bancs 
de rocalla al voltant del tronc de dos pins.

Les obres que  
queden pendents

docent. En total s'han instal·lat 
cinc mòduls: un de 210 metres 
quadrats, dos més de 150 i dos 
mòduls més petits que connecten 
aquests espais.

Generalitat i Ajuntament
La instal·lació dels mòduls  ha 
anat a càrrec de la Generalitat però 
l'Ajuntament preveu encarregar-se 
de l'adequació dels voltants. En 
concret, volen netejar i esbrossar 
el terreny, crear un espai amb un 
tancat per a gossos, ubicar-hi una 
font d'aigua potable amb doble al-
çada: una per a gossos i l'altra per 
a persones, entre altres mesures. 
En total es preveu una inversió de 
quasi 150 mil euros en l'adequació 
de la zona. 

David Bote va explicar que la 
voluntat de les obres serà que el 
nou institut “estigui el més ben 
acompanyat i integrat al barri”.

Totes les autoritats

Diverses autoritats van visitar les 
instal·lacions a només una setma-
na de l'inici del curs. El director 
general de Centres Públics de la 
Generalitat, Antoni Massegú, va 
declarar que “els mòduls són molt 
moderns” i es va mostrar satisfet 
amb el projecte educatiu de la di-
recció del centre que treballarà 
per “donar resposta a la tipolo-
gia d'alumnat de l'Institut de les 
Cinc Sénies”.

També van assistir a la visita la 
directora de Serveis Territorials 

Maresme - Vallès Oriental, Carmina 
Pinya; la cap per a la planificació i 
coordinació escolar del Maresme 
- Vallès Oriental, Violant Segura; 

l'alcalde de Mataró, David Bote; el 
regidor d'educació, Miquel Àngel 
Vadell; i membres de l'equip di-
rectiu de l'institut, entre d'altres.

 Daniel Ferrer 

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1785 del 8 al 14 de setembre de 2017
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ELS ANUNCIS
ECONÒMICS

VALEN

i amb 10%de descompte

sortirà a la REVISTA I A INTERNET

Entra a:
www.totmataro.cat/economics
i introdueix el CODI PROMOCIONAL

eltot

La nova Angeleta Ferrer ja és una realitat
L'edifici, que ha estat reformat respectant l'estructura original de la fàbrica, 
rebrà uns 250 alumnes aquest curs 2017-2018 

Educació: Laia Mulà

  Després de cinc anys sense 
edifi ci propi, l'Angeleta Ferrer ja 
té un espai pels seus 250 alum-
nes. Després d'haver-ho sol·licitat 

moltes vegades, el curs de P3 
comptarà amb dues línies, mentre 
que la resta de graus de moment 
tindran una classe per curs. Tot i 
així, tenen previst que cada curs 
hi hagi dues aules de P3 i, per tant, 

d'aquí a nou anys comptaran amb 
dues línies per curs. 

Ara que disposen d'un espai 
propi es proposen impulsar un 
projecte educatiu que es diri-
girà cap al treball en projectes 

Les espectaculars noves instal·lacions de l'Angeleta Ferrer Daniel Ferrer 

Ciutat
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i el treball cooperatiu dels seus 
infants.

Els millors equipaments
L'espai de l'Angeleta Ferrer comp-
ta amb tots els equipaments neces-
saris per als seus infants: dotze au-
les de primària, sis d'infantil, una 
aula de música, una polivalent, 
quatre tutories, una biblioteca, 
un gimnàs, una sala d'ordinadors 
i diversos despatxos, entre altres 
espais. Roger Tomico, president 
de l'AMPA des de fa cinc anys, 
considera que “l'edifi ci supera les 
expectatives”.

Treballar per projectes
L'Angeleta Ferrer es proposa im-
pulsar un projecte educatiu que 
en molts altres centres ja funciona: 
el treball per projectes. A través 
del treball cooperatiu, els infants 
treballaran diversos camps o matè-
ries en un mateix projecte. Així ho 
explica el cap d'estudis del centre, 
Juanjo Duran, que també destaca 
la importància de l'audiovisual en 
la formació dels nens i nenes de 
l'escola. Explica que treballaran al 
llarg de tots els cursos diversos as-
pectes de l'audiovisual de manera 
que, a sisè de primària, els alumnes 
puguin gravar un curtmetratge.

Durant el mes de novembre del 2012 una notícia va sorprendre 
els membres de l'escola: havien de marxar per un problema 
estructural que afectava l'antic edifici. D'un dia per l'altre van 
ser traslladats i, finalment, van continuar la seva activitat als 
espais de l'escola Torre Llauder. Han compartit l'escola durant 
cinc anys i Marina Riera, directora de l'escola Angeleta Ferrer, 
destaca que “van sentir-se molt ben acollits per l'escola Torre 
Llauder”. Tot i això, tenien ganes de comptar amb un espai 
propi on desenvolupar el seu projecte educatiu i aquest final-
ment s'ha fet realitat.

Cinc anys sense 
espai propi

núm. 1785 del 8 al 14 de setembre de 2017
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democràtiques; o Paulí Mojedano, 
cap de llista del PP l'any 2007– 
destaquen que "la voluntat dels 
catalans d'exercir el dret a vot en 
un referèndum és un clam ma-
joritari i transversal" i que seria 
"impensable" que l'actual govern 
municipal no "donés ple suport" a 
la celebració de la consulta.

Apel·len a l'acord del Ple
Els impulsors del manifest tam-
bé recorden que el ple municipal 
del passat mes d'abril va aprovar 
l'adhesió del municipi al Pacte 
Nacional pel Referèndum, fet que 
referma l'obligació del govern mu-
nicipal de facilitar el màxim possi-
ble la celebració del referèndum a 
la capital del Maresme.| Redacció.

  Exregidors de l'Ajuntament de 
Mataró de diferents formacions 
polítiques i un exalcalde han inici-
at una recollida de signatures per 
reclamar que el consistori contri-
bueixi de manera "constructiva i 
positiva" a la celebració del refe-
rèndum l'1-O cedint sense limita-
ció tots els centres cívics i espais 
de titularitat municipal on sempre 
s'ha votat.

Manifest obert
En un manifest que es pot consul-
tar al web www.volemdemocracia.
cat, els signants –entre els quals 
destaquen Joan Mora, alcalde per 
CiU en el darrer mandat; Antoni 
Segarra, cap de llista del PSUC a 
les primeres eleccions municipals 

Exregidors locals signen un manifest on destaquen que 
la ciutat no es pot mantenir al marge del referèndum

Mora, Graupera o Mojedano 
volen que Bote faciliti l'1-O

  Unes 500 persones, segons l'or-
ganització, van omplir dissabte 
la Plaça de Rocafonda en un acte 
unitari pel referèndum de l'1 d'oc-
tubre. Va ser un acte senzill que va 
concatenar intervencions dels di-
ferents ponents i que, gràcies a la 
intervenció també del públic, va 
adquirir un volgut aire d'assemblea 
oberta. Hi havia representants de 
tots els partits favorables a la con-
vocatòria –incloent-hi Podem, amb 
el Diputat Joan Giner a l'estrada 
i bona part dels membres locals 
al públic– i també de les entitats 
sobiranistes. La plana major del 
procés se citava en un dels barris 
amb més immigració de la ciu-
tat amb l'eslògan "Referèndum 
és democràcia" com a eslògan i 
equació de referència.

De diferents partits i entitats
A Rocafonda hi va ser el presi-
dent de l'ANC Jordi Sànchez, el 
d'Òmnium Cultural Jordi Cuixart, 
el membre de Súmate i exdiputat 
cupaire Antonio Baños, Montserrat 
Candini del PDeCAT, Dolors Bassa 
d'ERC, David Fernàndez en repre-
sentació de la CUP i el citat Joan 
Giner de Podem. |Redacció.

L'acte unitari per l'1 
d'octubre omple

500 persones fan 
pinya pel referèndum 
a Rocafonda

Exregidors de diferents partits fan pinya per l'1-O

L'acte a Rocafonda  Daniel Ferrer 

 Arxiu 

6

Són els impulsors del 
manifest: Mora, Segarra, 
Graupera, Mojedano, Civit 
i Safont-Tria

1.000
24 hores després de pre-
sentar-se el manifest, ja 
comptava amb més d'un 
miler de suports virtuals

Ciutat núm. 1785 del 8 al 14 de setembre de 2017
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Dissabte
16 de setembre
d’11 a 13h

Vine a conèixer-nos i podràs
provar diversos instruments

(pel tast d’instruments cal reserva prèvia)

PORTES OBERTES
A l’Escola de Música

T. 937 980 255
www.kbmusics.com · info@pianoscabezudo.com

Carrer Iluro, 17 · Mataró

DIMARTS ÉS EL DIA DE SANT TORNEM-HI
Amb l'inici del curs es recupera la normalitat familiar

D imarts és el dia de Sant Tornem-hi. No ho tro-
baran al santoral però l'endemà de la Diada 
es reprenen les classes a les escoles, escoles 

bressol i instituts de la ciutat i, amb ells, la rutina 
familiar torna a la normalitat. Els horaris tornaran 
a estar dictaminats per l'hora que sona el timbre, i 
amb ells, també tornaran les moltes extraescolars 
que les famílies escullen. 

Precisament moltes extraescolars no comencen fins 
a inicis d'octubre, amb el que una de les claus de la 
tornada a l'escola és l'elecció de què faran els nos-
tres fills aquest any i a on. Una decisió important. 

Els horaris tornaran a 
estar dictaminats per 

l'hora en què sona
el timbre
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Primera escola d’aprenentatge vivencial al país
Metodologia learn&enjoy

Cursos per a totes les edats i nivells
Centre preparador oficial per:   

www.missandmisterlanguage.com

matrícula gratuïta
el mes de setembre

matrícula gratuïta
el mes de setembre

Plaça Josep Moragues, 1 · MATARÓ · T 93 127 77 73
De dilluns a divendres de 10 A 13h i de 16:30 a 20:00h · dissabtes de 9:00 a 13:00h

Dissabte
16 de setembre
d’11 a 13h

Vine a conèixer-nos i podràs
provar diversos instruments

(pel tast d’instruments cal reserva prèvia)

PORTES OBERTES
A l’Escola de Música

T. 937 980 255
www.kbmusics.com · info@pianoscabezudo.com

Carrer Iluro, 17 · Mataró
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QUAN ÉS EL MILLOR MOMENT PER 
APRENDRE UN IDIOMA?

A Kids&Us ho tenen clar. Els infants, tot i la 
seva edat prematura, són uns lingüistes ex-
cepcionals. Només cal observar com evolu-

ciona el llenguatge en un nen dels 0 als 36 mesos. 
En aquesta edat és quan la predisposició d’un infant 
per aprendre és biològicament més poderosa, ja que 
té habilitats innates per fer-ho. Així doncs, l’aprenen-
tatge d’una segona llengua no hauria de diferir de 
com aprenem la nostra llengua materna. 

Anglès a partir d’un any...

Amb el mètode “Natural English” de Kids&Us, els 
nens i nenes a partir d’un any aprenen l’anglès de 
la manera més similar a com aprenem el nostre idi-
oma. Aquesta metodologia única es basa en el pro-
cés natural i espontani d’aprenentatge de la llengua 

materna, un procés que té un ordre determinat i que 
se segueix a les classes: escoltar, comprendre el que 
escoltem, verbalitzar-ho i, per últim i al cap d’uns 
quants anys, llegir i escriure. 

...I fins als 18

A Kids&Us els nens i nens poden introduir-se al mè-
tode a partir d’un any, i fins als 7, que és quan es 
considera que els infants tenen les capacitats òpti-
mes per aprendre de manera esporàdica i natural. 

A partir dels 7, els nens i nenes que estiguin al mè-
tode podran continuar-hi fins a assolir els 18, que 
és quan els joves hauran aconseguit altes habilitats 
lingüístiques que els hi permeti superar l’examen de 
nivell C2, el més alt del MCER (Marc Comú Europeu 

ESPECIAL TORNADA A L'ESCOLA

Especial Cole 3,4 Get It.indd   2 6/9/17   18:16



de Referència). Kids&Us creix amb ells i a cada pas 
ofereix contingut que s’adapti a les seves necessi-
tats de comunicació per arribar a dominar aquest 
segon idioma. 

Kids&Us compta amb 375 centres a Espanya, França, 
Andorra, Bèlgica, Itàlia, República Txeca, Marroc i 
Mèxic. Actualment té 115.000 alumnes que aprenen 
amb el mètode Kids&Us arreu del món.

Per a més informació:
Get It English - Kids&Us Mataró 
Tel. 93 796 20 61 
Email: mataro@kidsandus.es
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93 796 01 25
ihmataro@mat.ihes.com
www.ihes.com/mat

>  CURSOS D'ANGLÈS PRESENCIALS I "ONLINE"
>  PREPARACIÓ I EXÀMENS DE CAMBRIDGE I D'IELTS
>  VIATGES LINGÜÍSTICS
>  ALTRES IDIOMES: ITALIÀ, FRANCÈS, RUS I ALEMANY

L'HORA DE PROVAR NOUS ESPORTS:
I L'HOQUEI HERBA?

L 'elecció de l'esport que volen jugar els nostres 
fills no és una decisió fàcil. Cal escoltar la vo-
luntat del nen i sobretot decidir plegats entre 

les diferents alternatives. Una de les que a Mataró 
cada cop té més adeptes és el món de l'hoquei herba 
de la mà de Iluro Hockey Club. 

Estem parlant d'una entitat que està en el seu mo-
ment de màxim creixement amb un total de 300 

jugadors, 200 del qual formen part d'una base que 
precisament ara busca nous jugadors. Ens ho explica 
Jaume Aceña, el seu President: "En aquests moments 
estem a punt de completar la piràmide de formació 
esportiva, amb equips en totes les categories i amb 
paritat entre sexes". Precisament en motiu de l'ini-
ci de la temporada l'Iluro Hockey Club obre noves 
inscripcions per l'Escola d'Iniciació per a nens entre 
3 i 7 anys i els equips de competició, entre 7 i 16.

L'Iluro Hockey Club busca nous jugadors per la seva base

ESPECIAL TORNADA A L'ESCOLA
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Aceña recomana provar l'hoquei perquè, assegura, 
que "és un esport ple de valors, que garanteix molt 
bon ambient, molt sa i esportiu entre companys i ri-
vals, amb germanor i formació com a equip". També 
explica que "el fet de jugar amb l'estic crea un lligam 

molt fort, a l'inici és una complexitat tècnica però 
amb el temps fa que cada cop t'hi aficiones més".

L'hoquei herba és una alternativa pels joves mata-
ronina. S'hi atreveixen, amb l'estic?
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Horari: 7:15h - 19:00h · Cuina pròpia · Anglès · Psico.
TEL 937 901 546 · Rierot, 2-4, Mataró · www.escolabressolpeques.es 

Centre autoritzat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
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Centre autoritzat pel Departament d’

començament de curs pels 

 adaptació als nous peques

començament de curs pels 

0 3
anys

Edat
375€

tot el dia, amb dinar

i berenar de l’escola

EL PLA 
EDUCATIU 
D'ENTORN
Més de 30 projectes 

per la convivència

El Pla d’Educatiu d’Entorn de 
l’Ajuntament inclou més de 
30 projectes que promouen 

l’educació en els eixos de l’equitat, 
la interculturalitat i la convivència 
dins i fora de l’aula. Per al curs 
2017-2018 presenta la nova “Guia 
d’activitats i serveis educatius per 
als centres educatius, docents, fa-
mílies i AMPA/AFA de Mataró”, 
que inclou més de 200 activitats 
que ofereixen serveis municipals, 
entitats de la ciutat i altres ens 
que col·laboren en l’educació, i 
que inclou com a novetat també 
les activitats dirigides a famílies, 
docents i AMPA/AFA. 

També es contempla dins el propi 
Pla Educatiu d'Entorn la consoli-
dació de la Xarxa d’AMPA/AFA de 
ciutat, que un curs més és una pla-
taforma d’intercanvi i enfortiment 
d’aquestes entitats que formen 
part de la comunitat educativa, 
alhora que les reforça per donar 
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eines a les famílies per a l’acompanyament educatiu 
dels seus fills i filles.

Foment de la salut 

La tercera novetat del Pla Educatiu d'Entorn pel nou 
curs és el programa d’Activitats familiars de salut i 

activitat física per a totes les edats, de setembre a 
desembre del 2017, que sota el lema "Fes salut, fes 
esport, mou-te!", organitza activitats per a famíli-
es amb infants de 0-3, 3-6, 6-12 i 12-16 durant tot el 
trimestre i a tota la ciutat, amb el finançament del 
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport en el marc del 
Programa de Cooperació Territorial Salut Escolar.
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Les instal·lacions d'Anca  Cedida 

 L'escola bressol Anca, pionera 
en l'aprenentatge en anglès en la 
primera etapa i que des de fa 13 
anys introdueix l'idioma en edat 
pre-escolar ha perfeccionat el seu 
programa adoptant en exclusiva a 
casa nostra el TET, el Total English 
Teaching. Es tracta d'una metodo-
logia perfeccionada durant anys 
a València que Anca té en exclu-
siva a casa nostra i que parteix de 
la interacció per tal que els nens 
i nenes aprenguin l'idioma amb 
gran facilitat. 

Amb TET, a Anca treballen amb 
materials diferents i referents 
com les cançons. Per exemple, 
les de Nadal durant aquest mes.  
S'identifi quen elements a partir 
d'aquestes cançons i es van apre-
nent diferents conceptes de forma 
dinàmica amb una metodologia 
molt pràctica i efi cient. Es tracta 
d'un mètode molt participatiu que 
no cansa ni avorreix els nadons. 

Per etapes
El TET està perfectament planifi -
cat per etapes i molt complet en 
cadascuna d'elles i va incorpo-
rant elements d'aprenentatge a 
mesura que es fan grans. A més, 
els nens poden practicar a casa 
amb el que s'involucra la família 
a l'entorn educatiu.

Metodologia 
pionera en anglès a la 
llar d'infants Anca

Publicitat
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Societat: Redacció

 Dilluns és Onze de Setembre, 
Diada Nacional de Catalunya i 
Mataró repeteix el mateix esque-
ma d'actes dels darrers anys per 
commemorar-la. El rerefons polític 
ja fa temps que s'ha imposat en el 
relat de cada Diada i aquest 2017, 
a tres setmanes de l'1 d'octubre, 
no en serà excepció. En aquesta 
clau es pot entendre que s'hagi 
encarregat a un antropòleg com 
Manuel Delgado l'acte acadèmic 
que dissertarà sobre el "confl icte 
social" i també és esperable que 

Els ingredients de sempre marquen la commemoració 
local de l'Onze de Setembre

el desenllaç del procés i el referèn-
dum de l'1 d'octubre centrin bona 
part de les intervencions que es 
facin a l'Ofrena Floral del matí de 
la Diada. Sardanes, cursa atlètica 
i la Mostra de Cultura del següent 
cap de setmana completen un pro-
grama auster en l'àmbit local. La 
tarda de dilluns s'espera que molts 
mataronins siguin a Barcelona, on 
l'ANC i Òmnium han convocat una 
altra mobilització que es vol mul-
titudinària, per dibuixar un gran 
signe de sumar humà.

L'antropòleg Manuel Del-
ga do, d'àmplia trajectòria i 

L'horitzó de l'1 d'octubre marca la 
Diada Nacional del 2017

L'ofrena floral a Rafael de Casanova és l'acte central del programa Daniel Ferrer 

reconeixement com una de les veus 
més autoritzades des de l'esquer-
ra acadèmica del país, és l'escollit 
aquest any per la conferència de la 
Diada Nacional al Saló de Sessions 
de l'Ajuntament. Serà aquest di-
vendres i la seva elecció ha estat 
contestada a través de les xarxes 
socials pel portaveu del Partit 
Popular a l'Ajuntament. Delgado 
pronunciarà la lliçó "Una cultura 
de lluita. El confl icte social i altres 
tradicions populars", en el primer 
acte de la Diada Nacional. Les sar-
danes de la Cobla Iluro dissabte a 
la tarda i la cursa de la Diada de 
diumenge –solidària amb Càritas i 
dins el programa Mou-te amb cor– 
són les altres cites abans de l'Onze 
de Setembre, ja dilluns.

L'ofrena, dilluns al matí
L'ofrena fl oral a Rafael de Casanova 
a la plaça homònima tornarà a ser 
la cita més institucional de la com-
memoració de l'Onze de Setembre. 
Entitats, sindicats i partits, així 
com l'Ajuntament a l'uníson i de 
forma unitària dipositaran fl ors 
al monòlit que recorda el líder ca-
talà en la defensa de Barcelona el 
1714. El Cor Madrigalista i l'Esbart 
Dansaire dels Mestres del Gai Saber 
amenitzaran l'acte.La Mostra acabarà amb un correfoc del Basilisc  Daniel Ferrer 

El dia 16 quedarà la Mostra de 
Cultura Popular. Es tracta de 
tot un dia en què es poden fer 
tastets de diferents entitats 
culturals de la ciutat, amb 
contacontes, música tradi-
cional, glossa, balls folklòrics 
o fins i tot la possibilitat de 
"tastar" el foc de la mà del Ball 
de Diables i el seu Basilisc, 
que faran un correfoc final 
pels carrers del Centre. 

Mostra de Cultura 
Popular
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Dijous 

14 

de setembre

"Capvespres als Jardinets"
20.30h //
Biblioteca Pompeu Fabra 
(Pl. Occitània, s/n. Mataró).

THE WHITE CHAMELEON,
ROCK A LA BIBLIOTECA

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

Mr. Keaton
Divendres 8 setembre / 21h / Les 
Esmandies. Casal de Barri (Rda. 
O'Donnell, 94. Mataró) / Taquilla 
inversa.
Concert de diversos estils com el 
soul, el funk, el disco i l'àcid jazz.

Festival Solidari
Diumenge 10 setembre / 11h / Parc 
aquàtic Illa Fantasia (Vilassar de 
Dalt) / Entrada: 12-15€ + 1kg d'ali-
ments per la recollida solidària 
del Banc d'Aliments. 
10 hores de concert solidari: El 
Barrio, El Arrebato, Los del Río, 
Macaco, Los Manolos, Gemelos 
Cortés, Bombai, King África, Andy y 

Lucas, Camela, India Martínez, Rosa 
López, Gemeliers,... i molts més.

The Rock'n'Roll Brothers
Diumenge 10 setembre / 13h / Barba 
Rossa Burger (Port de Mataró)
Concert de Rock and Roll.

Arenys de Swing
Diumenge 10 setembre / 18h / Part 
alta de la Riera (Arenys de Mar)
Ballada mensual de swing orga-
nitzada pels Chickens Hoppers.

Festival Solidari
Dissabte 16 setembre / De 12 a 1 
de la matinada / Les Esmandies 
(Rda. O'Donnell, 94. Mataró)
Concerts solidaris a benefi ci del 
Banc d'Aliments i el Menjador 
Social Sant Joaquim Mataró.

TEATRE I DANSA // 

Teatre: 'Fantasmes'
Divendres 15 setembre / 21h / Les 
Esmandies. Casal de Barri (Rda. 
O'Donnell, 94. Mataró) / Aportació 
voluntària
A càrrec de la companyia 
Pàmboliteatre. Una història tene-
brosa a través d’una successió de 
gags d’indubtable comicitat.

Teatre Fet a Mataró: 'L'home 
inacabat'
Dies 15, 16, 17, 22, 23 i 24 de 
setembre / Divendres i dissab-
te 20.30h i diumenge 19h / Can 
Gassol (Pl. de la Pepa Maca, 15. 
Mataró) / Entrada: 6€.
Text i direcció de Pere Anglas. Amb 
Xavier Alomà, Clara de Ramon, Edu 
Gibert i Josep Minguell.

Guia cultural

THE WHITE CHAMELEON,
ROCK A LA BIBLIOTECA

Només coneixent el cicle de 
Capvespres als Jardinets' de 

la Biblioteca Pompeu Fabra s'en-
tén l'esbojarrada idea de progra-
mar un concert de rock progres-
siu en una biblioteca. Allà, fora 
de l'horari en què el silenci 
es converteix en còmplice 
de la lectura, aquest grup 
mataroní podrà presentar 
proposta i defensar reper-
tori en l'entorn acollidor 
dels jardinets. A prop del 
seu públic. Una ocasió per 
descobrir-los. 
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INFANTIL // 

Biblioteca Popular Fundació 
Iluro (c. d'en Palau, 18. Mataró).
Divendres 8 setembre / 17.30h: 
El conte de la rotllana: "L'Onze 
de Setembre", d’Anna Canyelles, 
amb il·lustracions de Roser Calafell. 
Dimecres 13 setembre / 17.30h: 
Art Time: 'Claude Monet', taller 
d'activitats plàstiques.
Dijous 14 setembre / 17.30h: Els 
Dijous a la Biblio: narració del conte 
"El llibre secret de les princeses 
que també es tiren pets", d’Ilan 
Brenman amb il·lustracions de Ionit 
Zilberman. 

Biblioteca Antoni Comas (C. 
de Prat de la Riba, 110. Mataró).
Dissabte 9 setembre / 11h: Cinema 
Infantil en Català: projecció de la 
pel·lícula "El Petit Príncep".
Dimecres 13 setembre / 19h: 
Empedrat de contes: "M'amigues? 
Contes sobre l'amistat" a càrrec 
de Suc de Contes.

'Els arcs intel·ligents de Gaudí'
Dissabte 9 setembre / 18h / Nau 
Gaudí (c. Cooperativa, 47. Mataró) 
/ Inscripció prèvia: 93 741 29 30.
Visita i activitat lúdica destinada 
a famílies amb nens i nenes de 5 
a 12 anys.

Empedrat de Contes
Dimarts 12 setembre / 18h / 
Biblioteca Pompeu Fabra (Mataró).
Narració del conte "Puig i 
Cadafalch, un viatge en el temps", 
a càrrec de Cia. Patawa. 

XERRADES I LLIBRES /

Novel·la negra barcelonesa
Dimarts 12 setembre / 19h / Dòria 
Llibres (C. Argentona, 24 Mataró) 
/ Preu 3 sessions: 30€ (1 sessió 
mensual)
Club de lectura conduït per Joan 
Ametller. 1a sessió: 'Los mares del 
sur', de Manuel Vázquez Montalbán.

TEATRE /

'Els darrers dies de la Catalunya 
republicana'
Diumenge 10 setembre / 19h 
/ Espai Cultural Can Bisa (C. 
Montserrat, 8. Vilassar de Mar)  
Basada en l'obra de l'escriptor, 
historiador i polític Rovira i Virgili, 
a càrrec de la Cia. Terra Teatre.

 MÚSICA /

Nit de cantautors
Divendres 8 setembre / 20h 
/ L'Arc Cafè Cultural (c. d'en 
Pujol, 26. Mataró) / Taquilla 
inversa. 
Concert acústic dels cantautors 
maresmencs Manel Guerrero i 
Alfredo Martínez. 
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CONFERÈNCIA /

'Josep Goday i Casals i Josep 
Puig i Cadafalch'
Dijous 14 setembre / 19.30h / 
Sala d’Actes de Can Palauet (c. 
d'en Palau, 32. Mataró) 
Conferència de Joaquim Graupera, 
sobre els arquitectes mataronins, 
Puig i Cadafalch i el seu deixeble.

CONFERÈNCIA /

Acte institucional de l'Onze 
de Setembre
Divendres 8 setembre / 19.30h 
/ Ajuntament de Mataró 
Conferència "Una cultura en 
lluita. El confl icte social i altres 
tradicions populars" a càrrec 
de Manuel Delgado, antropòleg.

Ral, 282-284. Mataró) / Inscripció: 
info@destilleria.com. Inici: 18 
setembre.
Dibuix i Pintura (joves i adults). 
Expressió plàstica (infants, joves i 
adults). Joieria (adults). Músiques 
del món - Percussió (infants, joves i 
adults). Iniciació a la restauració de 
mobles antics (adults). Audiovisuals 
i Videoclips (joves i adults). 

Tallers veïnals 2017-2018
1r Trimestre. Inscripcions (de di-
lluns a divendres de 17 a 21h): 
Les Esmandies (Rda. O'Donnell, 
94. Mataró) / Tel: 93.757.88.57. 
Cuidem el cos: Kundalini Ioga. 
Tai-Txi-Txuan i Chikun. Pilates. 
Seitai. Hatha Ioga. Gimnàstica 
Hipopressiva / Idiomes (diversos 
nivells): Anglès per viatjar. Francès 
per viatjar. / Fotografi a digital. 
Edició i retoc GIMP Photoshop. / 
Inici a la informàtica (diversos ni-
vells). / Belles Arts: Restauració de 
mobles. Dibuix i Pintura. Dibuix per 
infants. /Labors i Puntes de Coixí. 
Patchwork i Labors. / Guitarra. 
Llenguatge Musical. / Taller de la 
memòria.

FESTES i FIRES //

Festa Major Caldes d'Estrac
Del 25 d'agost a l'11 de setembre
Divendres 8: 10h, repicada general 
de campanes en honor de la Mare 
de Déu del Remei. 18h des de Pl. 
de les Barques, Cerca-Brindis de 
Festa Major amb Balkan Paradise 
Orchestra. 20h Plaça de la Vila: 

Pregó, Tronada i Brindis de Festa 
Major. 21h La Riera, Sopar Popular 
de Festa Major. 23.45h Esplanada 
Can Muntanyà, Ball i festa amb La 
Loca Histeria i DJ. 
Dissabte 9: D'11 a 13h i de 17 a 19h 
Pavelló Municipal, 2n Curs d'Aikido. 
D'11 a 14h C. Santema, Tobogan in-
fi nit d'Aigua "Splash Slide". 17h Pl. 
del Molí, Cercavila de gegants.  19h 
Parc Joan Maragall, "Barrakaldes" 
Festa Jove Alternativa. 20h Can 
Muntanyà, concert de Festa Major 
amb l'Orquestra Selvatana. 23.45h 
Can Muntanyà, Ball de Gala de Festa 
Major, amb l'Orquestra Selvatana. 
Diumenge 10: 11h Can Muntanyà, 
Descobreix l'Handbol a Caldes! 
18h Can Muntanyà, espectacle 
familiar circ de carrer "Ni cap ni 
peus". 21h pels carrers de la vila, 
Correfoc. 0.30h Can Muntanyà, 
"Nit dels Fogalls", festa i gresca 
amb Albercocks i Raggatunnig.
Dilluns 11: 11h Pèrgola Can Muntanyà, 
Recepció i ofrena fl oral de la Diada 
Nacional de Catalunya. Tot seguit, 
Vermut Popular.

Diada Nacional de Catalunya 
a Mataró
Divendres 8 setembre: 19.30h, 
Acte Institucional de l'Onze de 
Setembre i conferència.  
Dissabte 9 setembre: 9h Plaça 
Santa Anna, Ballada de Sardanes 
amb la Cobla Iluro. 
Diumenge 10 setembre: 9h 
TecnoCampus Mataró, XXIII Cursa 
Popular de la Diada (10km, inscrip-
ció prèvia).  

'Tinc ansietat i depressió. Com 
puc superar-ho?'
Dijous 14 setembre / 19h / Fundació 
Hospital (c. Sant Pelegrí, 3. Mataró).
Xerrada de l'equip de professionals 
d’atenció psicològica de consultes 
externes de la Fundació Hospital.

'Síria: desastre humanitari'
Dijous 14 setembre / 19h / 
Biblioteca Pompeu Fabra (Pl. 
Occitània, s/n. Mataró)
Conferència a càrrec de José 
Donoso, sociòleg.

'Dalí i Gaudí'
Dijous 14 setembre /  19.30h / Nau 
Gaudí (c. Cooperativa, 47. Mataró)
Conferència a càrrec de Ricard Mas, 
historiador i crític d'art. 

'20 anys del nou estendard de 
Puig i Cadafalch a Ripoll'
Divendres 15 setembre / 19h / 
Sala d’Actes Can Palauet (c. d'en 
Palau, 32. Mataró)
Conferència de J.B. Parés, Jaume 
Vellvehí i Joaquim Graupera.

TALLERS I CURSOS //

'Kundalini Ioga - Ioga de la 
consciència'
Dijous 14 setembre / 18h / Fundació 
Hospital (c. Sant Pelegrí, 3. Mataró).
Sessió pràctica a càrrec d'Ivet 
Compañó, especialista en 
Kundaklini Ioga.

Tallers a la Destil·leria 2017-18
La Destil·leria Espai Cultural (Camí 
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dels Segadors, himne nacional de 
Catalunya, amb la participació de 
la Coral Englantina.

Diada Nacional de Catalunya 
a Argentona
Diumenge 10 setembre: 21h a Can 
Doro, Botifarrada Popular (preu: 
4€). 23h a la plaça de l'Església, 
espectacle de foc "Deien que no 
era possible" a càrrec dels Diables 
d'Argentona. 23.30h  a Can Doro, 
concerts a càrrec de Pachawa 
Sound + Ovella Xao.
Dilluns 11 setembre / Argentona: 
9.45h Pl. de l'Església, concen-
tració i Toc de Sometent. 11h a la 
plaça del Molí, Ofrena fl oral al mo-
nument Rafael Casanova. 14h des 
de la zona esportiva Raül Paloma, 
Concentració i sortida en autobús 
cap a la mobilització de Barcelona.

Diada Nacional de Catalunya 
a Arenys de Munt
Dilluns 11 setembre / Arenys de 
Munt
10h Cementiri, ofrena fl oral en 
homenatge als defensors de 
Catalunya. 11h Plaça de l'Esglé-
sia, hissada de bandera al campa-
nar. Manifest institucional. Himne 
Nacional de Catalunya. Sardanes 
amb la Cobla Tres Vents. 

Diada Nacional de Catalunya 
a Llavaneres
Dilluns 11 setembre / Passeig de la 
Mare de Déu de Montserrat (Sant 
Andreu de Llavaneres)
11.30h: Ballada de sardanes amb la 

Dilluns 11 de setembre: 10.30h Pl. 
Rafael Casanova: Ofrena fl oral a 
Rafael Casanova, amb l’actuació 
del Cor Madrigalista i de l’Esbart 
Dansaire Mestres del Gai Saber.

Diada Nacional de Catalunya 
a Arenys de Mar
Dissabte 9 setembre: 19.30h Plaça 
de l'Església, Audició de sardanes a 
càrrec de la Cobla Contemporània.
Dilluns 11 setembre: 11h Balcó del 
Xifré (C. Auterive, s/n), Ofrena fl o-
ral Onze de Setembre.

Diada Nacional de Catalunya 
a Vilassar de Mar
Diumenge 10: De 18 a 24h, Fira de 
la Diada Nacional de Catalunya, 
amb productes comercials, lúdics 
i gastronòmics. 21h Pl. de l'Ajunta-
ment, 21 h Sardanes amb la Cobla 
Sabadell. 21.30h Pl. del Círcol, VII 
Marxa de Torxes de l’ANC. 22.30h 
Pl. Ajuntament, Arribada de la 
Marxa de Torxes i lectura del ma-
nifest. 22.45h, Recital de poesia 
de La Tropa Teatre. 23 h Actuació 
musical, a càrrec dels Sons de 
l’AVAL. 23.15h Recital de poesia 
de La Tropa Teatre. 23.30h Recital 
de la Coral Englantina. 23.45h, 
Ofrena fl oral d’entitats a la se-
nyera, amb la col·laboració dels 
Ssstrèpits de l’AVAL. 0.15 h Ofrena 
fl oral de l’Ajuntament de Vilassar 
de Mar i acte institucional en com-
memoració de la Diada Nacional 
de Catalunya, amb el parlament 
de l’alcalde de Vilassar de Mar, 
Damià del Clot i Trias. 0.30h, Cant 

PORTES OBERTES /

Festa del Viver 2017
Diumenge 10 setembre / De 10 a 
19h / Baronia de Viver (Argentona)
Portes obertes als jardins, ermita, 
sala d'exposicions i centre d'inter-
pretació. Al llarg del dia també hi 
haurà concerts, missa, sardanes, 
food trucks i activitats infantils.

ATENCIÓ CIUTADANA

Telèfon d’Atenció Ciutadana 
Des de fora de Mataró  
807 117 010
De dl. a dv. de 8 a 19 h 
Preu segons operador

Tel. Civisme 900 859 009

Centraleta 93 758 21 00

Oficines d’atenció ciutadana 
De 9 a 19 h de dl. a dj.  
Dv. de 9 a 14.30 h:
> La Riera  La Riera, 48

De 9 a 15 h de dl. a dj.  
Dv. de 9 a 14 h:
> Rocafonda C. de Josep Punsola, 47  
> Cerdanyola Pg. de Ramon   
 Berenguer III, 82   
>  Molins C. de Nicolau  
 Guanyabens, 23-25    
> Pla d’en Boet C. de Juan  
 Sebastián Elcano, 6  
> Cirera C. de Cadis, 1

CENTRE PER A LA IGUALTAT I 
RECURSOS PER A LES DONES

(CIRD) C. de Cosme Churruca, 88  
/ Tel. 93 702 28 12

POLICIA LOCAL 092

 Ajuntament de Mataró  
 @matarocat 
 www.mataro.cat

ALCALDE ALS BARRIS  Una setmana  
al mes l’alcalde es trasllada a un barri:
www.mataro.cat/alcalde 
Per demanar cita: Telèfon  
d’Atenció Ciutadana 010

REGIDOR/A DE BARRI És el 
representant del Govern al territori. 
Vols concertar cita amb el regidor 
del teu barri? www.mataro.cat/
regidordebarri

OFICINA DEL DEFENSOR  
DEL CIUTADÀ  C. de Cuba, 47  
/ Tel. 93 758 24 99
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Cobla Ciutat de Cornellà. 12:30h, 
hissada de la senyera i ofrena fl oral 
del Consistori, partits polítics, en-
titats i associacions de Llavaneres 
al monòlit de Rafael Casanova. I, 
acabada l'ofrena fl oral: ballada de 
sardanes amb la Cobla Ciutat de 
Cornellà.

RUTES I VISITES //

Vil·la romana de Torre Llauder
Dissabte 9 setembre / 19h / Vil·la 
romana de Torre Llauder (Mataró) 
Visita guiada a les restes de la vil-
la romana que va formar part de 
la ciutat d’Iluro.

Conjunt barroc dels Dolors
Dissabte 9 setembre 11.30 i 19h 
/ Dimarts 12 11.30h / Dijous 14 
a les 18.30h / Basílica de Santa 
Maria (Mataró) / Inscripcions a 
659.132.649. 
Visita guiada per descobrir  la 
Capella, la sagristia i la Sala de 
Juntes del conjunt barroc, obra 
del pintor Antoni Viladomat.

Salve Iluro. La ciutat romana 
a través dels sentits
Dissabte 9 setembre / 19h / Des 
de l'Ajuntament de Mataró (La 
Riera, 48.) / Gratuït.
Visita guiada pels vestigis 

arqueològics de la ciutat d’Iluro.

Miquel Biada, el primer 
ferrocarril
Diumenge 10 setembre / 11h / 
Ajuntament de Mataró
Recorregut guiat que permet apro-
ximar-se a la fi gura de Miquel Biada 
i a l'època de l'arribada del tren.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Ofi cina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

FIRA /

Fira de Brocanters
Diumenge 10 setembre / De 10 
a 15h / Riera, davant del C.C. 
Calisay (Arenys de Mar)
Venda de productes usats per a la 
decoració, el gaudiment personal 
o el col·leccionisme, on trobar tot 
tipus de curiositats i tresors.

VISITA /

'El cementiri a posta de sol. 
Descobrim els misteris que 
s'hi amaguen'
Divendres 8 i 15 setembre / 
20.15h / Cementiri municipal 
de Sinera (Arenys de Mar)
Visita teatralitzada amb Roger 
Pou i tastets musicals. 
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'Joan Serra i Mia Llauder, 
Confl uències del fang'
Col·legi Aparelladors i Arquitectes 
Tècnics (Pl. Can Xammar, 2. 
Mataró) / Inauguració: divendres 
8 de setembre a les 19.30h. Fins 
al 30 de setembre.
Ceràmiques recents dels dos artis-
tes responsables de Ceràmica Ixió.

'Josep Puig i Cadafalch, 
arquitecte'
Les Esmandies Casal de Barri 
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) 
/ Inauguració: divendres 8 de 
setembre a les 20h al 29 de 
setembre. 
Fotografi es de Ramon Manent.

'Escultures: Gliptopoètica'
Gliptoteca Enric Monjo (Camí Ral, 
30. Vilassar de Mar) / Inauguració: 
diumenge 10 de setembre a les 
12h. Fins al 5 de novembre. 
Diàleg creatiu: escultura de Philippe 
Lavaill i poesia de Vicenç Llorca.

5a biennal de Fotografi a 
imatgArt
Sala exposicions Mercè Paluzie 
(Arenys de Munt) / Inauguració: 
diumenge 10 de setembre a les 12h. 
Fins al 24 de setembre. 
Tres artistes: Joan Picanyol, Josep 
Guiolà i Guillem Torner.

'Mataró en blanc i negre'
DigiFoto (Avda. Maresme, 283. 
Mataró)  / Inauguració: dijous 14 
de setembre a les 20h.
Fotografi es de Cristina Villa.

'75 anys de tracció a vapor a 
RENFE'
Biblioteca Pública Pompeu Fabra 
(Pl. Occitània. Mataró) / Fins al 
29 de setembre.
Sel·lecció de fotografi es comen-
tades de màquines locomotores.

Josep Puig i Cadafalch 
Biblioteca Popular Fundació Iluro 
(C. d’en Palau, 18. Mataró) / Fins 
al 30 de desembre.
Recull bibliogràfi c, dins la cele-
bració de l'Any Puig i Cadafalch.

Col·lecció Bassat
Nau Gaudí (C. Cooperativa, 47. 
Mataró). Fins al 24 de setembre
Art Contemporani de Catalunya 
1980-1989 (II).  

'Mataró Potatoes'
Can Palauet (c. d'en Palau, 32. 
Mataró) / Fins al 10 de setembre. 
Exposició itinerant sobre el temps 
de la patata al Maresme.

'Seny i rauxa a Les Santes'
La Destil·leria (Camí Ral, 282. 
Mataró) / Fins al 20 de setembre. 
Visions personals de la Festa Major 
mataronina, de diferents estils i 
diferents artistes. 

'Tres artistes Tres'
Museu Arxiu Can Caralt (Sant 
Andreu de Llavaneres) / Fins a l'1 
d'octubre.
Guanyadors III Concurs de Pintura 
i Escultura: Albert Jaime, Agàpit 
Borràs i Glòria Badosa.

'Amb ulls de gegant'
Can Marfà Gènere de Punt Museu 
de Mataró (Passatge de Can 
Marfà, 1. Mataró) / Fins al 10 de 
setembre. Visita guiada: dissabte 
9 de setembre a les 19h. 
Exposició de fotografi es d'Eloi 
Codina, de la Festa Major Les 
Santes de Mataró 2016.

'Fusió'
C.C.Calisay (Riera Pare Fita, 31. 
Arenys de Mar) / Fins al 24 de 
setembre. 
Exposició del Grup Mitjanit, art 
a 8 mans. 

Grand Tour. Alla scoperta de-
lla ceramica classica italiana
Casa Gòtica (Plaça de l’Esglé-
sia, 4. Argentona) / Fins al 23 
de setembre.  
Ceràmica clàssica d'Itàlia.

'Josep Palau i Fabre. Jo sóc el 
meu propi experiment' 
Fundació Palau (c. Riera, 54. 
Caldes d'Estrac) / Fins al 5 
d'octubre.
Interpretació artística de poemes.

'Vilassar de Mar: exposició de 
postals i fotografi es anteriors 
al 1936'
Biblioteca Municipal Ernest Lluch  
(C. Sta.Eulàlia, 66-80. Vilassar 
de Mar) / Del 5 al 30 setembre. 
Exposició fotogràfi ca.

'Gols de tinta'
Museu Arxiu de Vilassar de Dalt (C. 
Marquès de Barberà, 9. Vilassar 
de Dalt) Fins al 24 de setembre. 
Futbol i vinyetes a Catalunya des 
de 1895 fi ns avui.  

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

INAUGURACIÓ /

'Imaginarium'
Museu del Càntir (Pl. Església, 
9. Argentona) / Inauguració: di-
vendres 8 de setembre a les 19h. 
Fins al 22 d'octubre.
Pintures de Rafael Romero, ar-
tista badaloní de trajectòria 
internacional.
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físiques: Gimnàstica, Txi-kung, Ioga, 
Taitxi, Swing. • Tallers: Artesania, 
Ceràmica, Dibuix, Fotografi a, Labors, 
Marqueteria, Pintura, Modisteria. • 
Arts Escèniques: Cant Coral,  Play-
back, Teatre, Poesia. • Cursos de 
formació: Tallers per exercitar 
la memoria, Català i Història de 
Catalunya, Literatura, Informàtica, 
Coneixements de smartphones. • 
Tardes de cinema (mensual). • 
Sessions formatives. • Excursions. 

UDP. Casal de gent gran 
Les Santes-Escorxador. C. 
Floridablanca, 118. Mataró. Tel: 
93.790.36.72. 
• Propera sortida: Andorra, dies 
21 i 22 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). Ping-
pong i Informàtica (dmt. i div. matí). 
"Juguem al Quinze" (Dij tarda). 
Taller de memòria (dmc matí). • 
"Mele" de Petanca (dilluns tarda, 
15 a 19h). • Petanca (cada tarda).

ACTIVITATS //

Setmana de la Gent Gran a Sant 
Andreu de Llavaneres
Divendres 8: 19h Casal Gent Gran, 
Concurs Truites i Degustació. 
Dissabte 9: 19.30h, entrega de pre-
mis i berenar. 
Diumenge 10: 61è Homenatge a 
la Vellesa: 11.30h, missa a l'Esglé-
sia Parroquial. 13h Parc Ca l'Al-
faro, Actuació Big Band Menuts 
d'Arenys de Munt i Llavaneres 
Contra el Càncer. 14h Parc de Ca 
l'Alfaro, Dinar de Germanor. Tot 
seguit, actuació del grup 'Esperit 
de Joventut' del Casal de Gent 
Gran i entrega de premis.

CASALS //

Casal de gent gran Jaume 
Terradas. Carrer Argentona, 59. 
Mataró. Tel: 93.757.99.52. 
• Ball: diumenges a les 17h. • 
Petanca: melé cada diumen-
ge. • Revetlla mensual al Casal 
Aliança. • Juguem tots: cada di-
mecres a les 16h. • Activitats 

Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Tel: 93.757.87.30.
• Excursions: Dijous 21 de setem-
bre sortida a Besalú i Banyoles, 
esmorzar a la Gleva (preu 40€). 
Del 25 al 29 de setembre viatge a 
Capri i Nàpols (Preu 899€). Del 28 
de setembre al 3 d'octubre viatge 
a Escocia (preu 1390€). • Ball di-
mecres 16,30h a la Sala del Bar. • 
Activitats i tallers: Pintura a l’oli. 
Puntes coixí. Coral. Informàtica. 
Grup Musical.

Casal de la gent gran del Parc 
de Mataró. C. Corregiment, 28. 
Mataró. Tel: 93.757.13.17. 
• Ball: diumenges i festius de 17 a 
20h. • Caminades: dimarts matí, a 
les 8h. • Melé de petanca, dimarts 
matí a les 9h. • Cursos i tallers: 
Puntes de coixí, Country, Balls de 
saló, Pintura, Dibuix, Taller memò-
ria, Havaneres, Relaxació, Català, 
Club de lectura, Anglès, Conversa 
amb Anglès, Informàtica, Fotoshop, 
Modisteria, Art fl oral, Pintura sobre 
Roba, Tai-txi. 
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Farmàcies

24h (obertes dia i nit)
M.R. COLLDEFORN
Rda. O’Donnell, 13 937 579 293

Obertes tot l'any de 9 a 22h

R. SUBIRATS Blay Parera, 35 937 96 1721
LA RIERA 10 La Riera, 10 937 901 058
M.CENTENO (tots els dies de 8,45 a 21,45)
C/ Almeria, 77 /  93 798 50 08
R. Ma DE LA PEÑA Rambla, 16 937 902 024
J.A.SORIANO Sebastián Elcano, 2-4   937 579 025
PARC CENTRAL Rda. Alfons X, 18 937 961 491
Ma I. SIMON laborables: 9 a 21h. festius: 9 a 14h
Av. J. Recoder, 62 937 984 300
MR RUIZ-CARRILLO (dll-dv 9a21. Dis  s. 9 a 13,30)
Rda. Rocablanca, 1 937 985 969
A. ALFONSO - M.L. COS (festius no)
Av. d’Amèrica, 33 937 903 104 
MONTANER PICART  (Dilluns a dis de 8 a 21)
Riera, 57 937 901 030 
CORONA - SUBIRANA 9 a 20,30. dis 9-13.30
Pg. R. Berenguer, 75 937 579 093
P. ROCA Dl a Dv 9 a21. Diss 9 a 13,30 i de 17-
20,30  c/Nou, 1 937 901 957
S. LÓPEZ Dl a Div: 9 a 21h. Diss: 9 a 14h
Rda. F. Mistral, 26-28 937 998 048
M.A. VIA Dl a Dv: 8,30 a 20,30. Diss 8,30 a 14,30
Ctra. de Mata, 43 937 901 828
M. FERRÉ Dl a Dv 9 a 21. Diss 9 a 14
Rda. Pres. Macià, 61-63 937 411 666

Obertes de 9 a 13,30h i
de 16,30 a 20,30. diss. 9 a 13,30

H.BERTRAN c/Gatassa, 10 937 982 915
J.P. VENTURA c/Siete Partidas, 79 937 905 418
T. COLL Sant Cristòfor, 1 937 960 908
C. YÁÑEZ Camí Ral, 110 937 904 369
M.A. MAJORAL Irlanda 17, cant. Boixa 937 984 947
M. MASJUAN Rda. Dr. Ferran, 28 937 986 915 
J. PLANA Pl. de Cuba 937 985 550
M.C. SAÑES Creu Roja, 3 937 989 706
SPÀ SERRA  Sant Valentí, 43 937 416 262
R. SPA Pl. Santa Maria, 3 937 901 043
A.L. VILARDELL
Av. Puig i Cadafalch, 256 937 982 550
M. OLIVÉ Av. Gatassa, 71 937 984 955
SUBIRANA Rosselló, 43 937 577 054
E. BARREDA c/Alemanya, 6 937 573 421

Obertes de dilluns a dissabte

EL TORRENT Dl a Ds de 9 a 14 i de 16 a 21
c/Torrent, 7 937 987 004
E. COLL Dl a Ds de 9 a 13,30 i de 16,30 a 20,30
Sant Josep, 30 937 904 340 
A. RUIZ-CARRILLO Dl a Dv de 9 a 14 i de 16,30 a 
20,30. Diss de 9 a 14.   Alarcón, 41 937 901 517
L.M. SERRANO Dl a Dv de 9 a 14 i de 16 a 20,30. 
Diss alterns 9 a 13,30. 
Rda. O’Donnell, 102 937 980 343 
ROMANCES Dl a Dv de 9 a 13,30 i de 16,30 a 
20,30. Diss. de 9 a 14h.
Av. President Tarradellas, 34 935 361 662
P. FARRÉ Dl a Dv de 9 a 14 i de 16,30 a 21. Diss. 
de 9 a 14h  c/Esteve Albert, 43 937 578 491
C.I. DE LA PEÑA Dl a Dv de 9 a 14 i de 16,30 a 
21. Diss. 9 a 14h  Via Europa, 92-B 937 995 540

Quantes emocions hi ha?

El nombre d'emocions varia molt. 
Hi ha les bàsiques i les secundàri-
es. Indicaré alguns llibres que per-
metin a la persona lectora ampliar 
aquesta temàtica perquè, a més 
d'interessant, és actual i necessària: 
No sé quina paraula posar a aquest 
estat d'ànim o a aquesta emoció 
que sento!

GRÜN, Anselm: La escuela de las 
emociones. En parla de 48.

TORRALBA, Francesc, Un mar 
d'emocions. En parla de 55.

PUNSET, Eduard: Diccionario de 
emociones. En parla de 565.

EKMAN, Paul. El rostro de las 
emociones. En parla d'unes 12 a 
través del rostre.

MARINA, José Antonio, 
Diccionario de los sentimientos. En 
parla de molts a través d'històries.

LANGE, Sigrid: El libro de las emo-
ciones. En parla de 50.

Resumint: Cada persona hauria 
d'aprendre a posar paraules a les se-
ves emocions per tal de conèixer-les, 
descriure-les i parlar-ne. I sobretot, 
el més important és GESTIONAR-
LES O CONTROLAR-LES. Quant 
de mal per no controlar paraules 
en un moment donat. Les paraules 
són com les plomes d'una gallina; el 
vent se les emporta i ja no es poden 
recollir. Però el mal ja està fet. Les 
paraules són dards emocionals o 
fletxes sentimentals. Com també 
els mots són ansiolítics per tal de 
donar l'afecte, la pau, la tranquil-
litat, l'afecte... construeixen, posi-
tivitzen, optimitzen la vida.

I que fàcil, per altra banda, donar 
una paraula com un somriure, però, 
això sí, demanen un esforç interior. 
Aquí està la noblesa, la dignitat de 
l'Ésser Humà que és capaç de fer-ho.
JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Apunts
psicològics

Sèniors

El paper de la dona

Els nous models de producció ba-
sats en una societat del coneixement 
funcionant en xarxa, amb la trans-
formació digital, que converteix en 
irrellevant l'ús de la força física, farà 
possible que les dones comencin 
realment a tenir un veritable im-
portant paper social. Segurament 
aquest nou rol social de la dona en 
el segle XXI, implicarà importants 
canvis en l'estructura familiar, que 
històricament estava sustentada 
en el paper fonamental de la dona 
com a mestressa de casa, que feia 
possible el seu funcionament. La 
creixent desfeta familiar, de forma 
contradictòria, amb aparcaments 
rebutjables d'avis en residències 
geriàtriques i ajut familiar en situ-
acions de precarietat, així com la 
desfeta de l'estat del benestar, són 
les principals causes culpables de 
l'actual tantsemenfotisme, propi 
d'una societat que ha perdut la seva 
escala de valors.

El paper de la dona en el segle 
XXI, suposarà una nova relació so-
cial entre gèneres, que qüestiona-
rà la necessària vida comunitària 
d'una societat, que en aquests mo-
ments amb la incipient desaparició 
de la propietat privada, generadora 
de l'origen de la família, pot acabar 
produint la seva radical transfor-
mació i un possible retorn a la vida 
tribal. Amb un plantejament indi-
vidualista comunitari, seria possi-
ble aconseguir que cada persona 
pugui ser ella mateixa junt amb les 
altres, mitjançant la vida local 24 
hores, incloent-hi el treball, com 
a generadora d'importants canvis 
socials en un context difícilment 
previsible de transformació digital.

JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com
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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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Societat: Redacció

 El partit animalista PACMA ha 
presentat recentment davant el 
consistori un document amb les 
esmenes i millores que consideren 
necessàries per aconseguir una 
protecció efectiva dels animals a 
la ciutat. Consideren que és neces-
sari que l'Ajuntament assumeixi 
noves responsabilitats i que no 
només s'exigeixin als ciutadans. A 
més, creuen que algunes sancions, 
molt estrictes, s'haurien de substi-
tuir per campanyes informatives.

Presenta al consistori al·legacions per millorar 
l'ordenança que va ser aprovada al Ple Municipal 

Per aquest motiu, han establert 
una divisió en quatre tipologies de 
propostes al llarg del document. 
La primera categoria d'idees fa 
referència a les millores tècniques 
com, per exemple, corregir les di-
ferents referències als arxius de 
dades d'identifi cació d'animals 
de companyia, que consideren 
desfasats.

Obligacions per l'Administració
El segon conjunt de mesures, fa 
referència als drets dels animals. 

El PACMA vol modificar la nova Ordenança 
de tinença i protecció animal

El PACMA voler fer valer més els drets dels animals Arxiu 

Consideren que tan sols el PACMA 
pot fer un recull exhaustiu i sen-
se excepcions, de totes aquelles 
propostes que protegeixin tots els 
animals a Mataró. En tercer lloc, 
posen èmfasis en les obligacions 
de l'administració envers la pro-
tecció dels animals perquè opinen 
que només s'estipulen normes 
pels propietaris. Critiquen que 
les administracions no tinguin 
l'obligació de promoure més zo-
nes d'oci adequades pels animals 
de companyia ni de permetre, per 
exemple, l'accés dels gossos a les 
platges de la ciutat.

Sancions massa estrictes
Per últim, consideren que el règim 
sancionador que defi neix la nor-
mativa és inadequat. Des del seu 
punt de vista caldria canviar les 
sancions pels propietaris que no 
dilueixin l'orina dels gossos amb 
aigua, una de les mesures més co-
mentades entre la ciutadania, per 
sessions informatives que ajudin a 
la conscienciació de la ciutadania. 
Segons aquesta, els propietaris de 
gossos, a més de recollir-ne els 
excrements com fi ns ara, estan 
obligats a llençar aigua damunt 
l'orina per diluir-la.L'ordenança regula la tinença d'animals domèstics  Arxiu

El text de l'ordenança de ti-
nença i protecció d'animals 
va ser aprovada pel Ple 
Municipal el passat mes de 
juliol amb una votació unà-
nime a favor. Es tracta de 52 
pàgines de contingut que 
esperen garantir la protecció 
dels animals de companyia, 
donar eines als tècnics per 
actuar davant les alteracions 
de convivència, entre altres 
elements.

52 pàgines 
d'ordenança

Ciutat núm. 1785 del 8 al 14 de setembre de 2017
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Societat: Laia Mulà

 Pels que no us coneguin, què 
és l'espai Jöao Martí i què feu?
Som una associació que fa cinc 
anys que estem a Mataró i vam 
començar fent una activitat con-
juntament amb Càritas per ajudar 
a nens i nenes en risc d'exclusió 
social als barris de Rocafonda i el 
Palau. Joäo Martí és un espai amb 
prop d'una trentena de voluntaris 
que vetllem pel creixement perso-
nal i l’acollida de les persones amb 
menys possibilitats econòmiques 
i culturals. Comptem amb uns 150 
infants aproximadament d'entre 
12 i 18 anys i a poc a poc hem anat 
ampliant les activitats i el nombre 
d'usuaris.

Quines activitats heu incor-
porat al llarg dels cinc anys?
Les activitats són variades i se cen-
tren a treballar valors i aprendre 
a gestionar les emocions pels in-
fants amb risc d'exclusió social. 
En primer lloc, organitzem cada 
divendres una activitat de lleure i 
tenim un equip de futbol per tre-
ballar valors. L'any passat tam-
bé vam començar a participar en 
la lliga escolar amb un equip de 
futbol a la categoria aleví, vam 

Parlem amb el president de l'espai Jöao Martí, una associació 
que ajuda infants i joves en risc d'exclusió social

impulsar equips de reforç edu-
catiu en primària i secundària i 
vam crear una activitat per joves 
titulada 'Creixem juntes'. Aquesta 
se centra a fomentar el creixement 
personal dels joves amb tallers de 
gestió d'emocions i altres activitats.

Teniu intenció d'impulsar-ne 
alguna de nova?
De cara a l'any que ve comença-
rem algun espai de treball amb els 
pares dels infants i joves de l'asso-

ciació. L'objectiu serà promoure 
la formació i les habilitats socials 
dels pares.

Quina valoració fas d'aquests 
anys treballant a Mataró con-
juntament amb Càritas?
La valoració és molt positiva per-
què, per exemple, vam començar 
treballant un dia a la setmana i ara 

Ray Hendrasatya: “Veiem uns usuaris contents i 
amb un treball que està donant fruits”

Usuaris joves de l'espai Jöao Martí, a Rocafonda Anna Aluart 

fem activitats de dilluns a dissabte. 
Veiem uns usuaris contents i amb 
un treball que està donant fruits. 
Volem fer un acompanyament in-
tegral i que sigui de llarga durada 
en el temps per la vida d'aquestes 
persones. Mentre el nen vulgui i ho 
necessiti nosaltres treballem per ge-
nerar projectes que els ajudi en el 
seu creixement. Un altre indicador 
que rebem amb molta alegria és que 
hi ha infants que abans participa-
ven de les activitats i que ara amb 
16 o 17 anys estan començant a fer 
de voluntaris a l'entitat. D'aquesta 
manera enfortim el vincle i conti-
nuem el seguiment. A més, el re-
coneixement que també ens han 
donat altres entitats i l'Ajuntament 
de Mataró ens dóna energia per 
seguir treballant.

Només treballeu amb els in-
fants i joves de Rocafonda i 
el Palau?
Estem ubicats a aquest barri però 
podem rebre usuaris d'altres in-
drets de la ciutat. Els casos que la 
Seguretat Social ens envia també 
els atenem, siguin de la zona de 
Mataró que siguin. Hem progres-
sat molt des que vam arribar però 
per capacitat no arribem a més. 
Som una associació petita encara.

Ray Hendrasatya

"Som una associació peti-
ta i treballem amb infants 
i joves de Rocafonda i el 
Palau però rebem usuaris 
d'altres barris"
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DES DE 29.900 €*

Gamma Discovery Sport: consum combinat 4,7-5,3 l/100 km, emissions de CO2 123-139 g/km. 

 

*P.V.P. del Discovery Sport eD4 dièsel 150 CV 4x2 Pure manual des de 29.900 € (IVA o IGIC, transport, descompte promocional i impost de 
matriculació, IEDMT, inclosos). 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 20.000 €, a un termini mínim de 37 mesos i una permanència mínima de 24 mesos. Oferta 
vàlida per a vehicles matriculats fins al 31/05/17 a península i territori insular. El model mostrat pot no coincidir amb el que està d’oferta. Per a 
més informació: landrover.es o línia Land Rover 902 440 550.
 

 

LAND MOTORS   Concessionari oficial Land Rover 
Crta. N-II km 643. Pol. Ind. Sta. Margarida CABRERA DE MAR. Tel. 93 741 80 25
landmotors.landrover.es

AVENTURA.
ÉS AL NOSTRE ADN.

DISCOVERY SPORT.

 

   
Quan acaba la carretera, comença la diversió. I els que 
saben d’aventura, saben que cal anar-hi preparat. Per 
això el Discovery Sport té la màxima puntuació en 
seguretat i 981 litres d’espai de càrrega, perquè volem 
que hi càpiga qualsevol aventura que puguis imaginar.

És per això que el #DiscoverySport és el SUV compacte 
més versàtil de la carretera. O el que és més important, 
fora d’ella. 

Discovery_150x228_TOT MATARO_CAT_25-4-17.pdf   1   25/4/17   11:35
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www.cnmataro.cat
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 Molinos i La Llàntia també en el grup capdavanter 

 CIRERA PRIMER LÍDER DE 3A
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EL MILLOR ATAC,
ÉS UNA BONA IDEA.
Juga amb nosaltres!

COMUNICACIÓ CREATIVA
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el Esporttot
Núria Martínez
Bàsquet  Spar Citylift GironaEl Personatge

"Girona és un projecte que 
està recolzant molt el 
bàsquet del país"

Opinió Cugat Comas
Periodista el Tot Mataró

És probable que vostè sigui un 
d'aquests barcelonistes –entesos 
com a devot d'un sol Barça, és clar, 
el de futbol– que ja cardaria la bar-
retina al foc amb el panorama que 
hi ha. De cop veu l'equip envellit, 
un rival reforçat i jove i una directi-
va incapaç. És probable que el pes-
simisme ja s'hagi fet amo del seu 
pensament culer. Som així –m'hi 
incloc, eh– i segurament sempre 
ho serem. Més que un club però 
menys que uns aficionats. Què hi 
farem.

Si ja a inicis de setembre creu 
que no hi ha res a fer deixi'm pro-
posar-li un joc. Si l'ha de fer patir 
jugar amb l'Espanyol o la Juventus 
i no s'ha atrevit a mirar al calendari 
quan s'escau el proper partit amb 
el Madrid és moment de recapa-
citar. Amb la morterada que paga 
per la televisió de pagament té 
moltes alternatives a aquest futbol 
que el fa patir. Escolti'm, que farem 
tractes.

Anant amunt i avall de ca-
nals, movent-se mínimament per 

internet i parant l'orella pot acon-
seguir superar aquesta depressió 
preventiva amb la quaL vostè ja es 
mira el futbol. No li dic que deixi de 
banda el partit setmanal. Els bons 
creients hem d'anar a missa. Però 
no s'empipi amb les tertúlies, deixi 
de banda les repeticions i ignori a 
voluntat tota la fullaraca habitual. 
Repeteixo: aprofiti i remeni canals. 
A veure què troba.

Aquest cap de setmana té lloc 
la final de l'Open americà, el dar-
rer gran torneig de tenis de l'any. 
També fan rugbi del més maco, el 
que es juga al sud del planeta. Els 
del bàsquet juguen el Campionat 
d'Europa, i sempre és maco 
d'apreciar matisos entre selecci-
ons. Dissabte La Vuelta puja a l'An-
gliru i la setmana següent hi haurà 
Mundials de ciclisme.

Faci'm cas. Diversifiqui tot l'es-
port que mira. I quan no li agradi 
el que fan, procuri sortir i veure 
els equips de casa. Quan torni, el 
Barça que faci el que vulgui. Potser 
guanya i tot. I tots feliços.

Culers: menys disgustos!
Mirem altres esports, que ens faran més feliços

Agenda
CASA

CURSA DE LA DIADA
Diumenge 10 | 9 h | Des del Tecnocampus

HANDBOL Div. Plata Estatal Fem.
JOVENTUT MATARÓ - MISLATA
Dissabte 9 | 20:15 h | Pavelló Teresa M. Roca

FUTBOL 2a Catalana
CE MATARÓ - GUINEUETA
Diumenge 10 | 12 h | Mpal. Centenari

FUTBOL 3a Catalana
UD MATARONESA - UD CIRERA
Dissabte 9 | 16:30 h | Mpal. Camí del Mig
PLA D'EN BOET - CABRILS
Diumenge 10 | 12 h | Mpal. Pla d'en Boet
ROCAFONDA CF - LA LLÀNTIA
Diumenge 10 | 17 h | Mpal. Rocafonda

FUTBOL SALA Amistós
FUTSAL ALIANÇA - BARÇA B
Dissabte 9 | 18 h | Pav. Teresa Maria Roca

FORA
BÀSQUET Final a 4 de Copa Catal.
VIC - MATARÓ FEIMAT
Divendres 8 | 22 h | Pavelló Vic

FUTBOL 3a Catalana
CALELLA - UD MOLINOS
Diumenge 10 | 12 h | Mpal. Calella

+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO
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0  CANYELLES

1  CE MATARÓ

CE MATARÓ: Cesc de Bode, Isma 
(Víctor Yustos, 74'), Kiku, Sergio López, 
Marcel, Parri, Fiti (Sergi Sànchez, 77', 
Ricky (Dani, 61'), Rodri (Youssef, 89'), 
Palanco (Bargalló, 25') i Aitor González.

GOL: 68' BARGALLÓ (0-1).

SEGONA
CATALANA

L'equip groc-i-negre va guanyar 
un partit complicat per les re-
duïdes dimensions del camp

El CE Mataró va saber patir per gua-
nyar en el complicat desplaçament 
al Municipal Canyelles, un camp de 
dimensions molt reduïdes i en el 
qual el joc combinatiu es fa més 
complicat. L'equip groc-i-negre es 
va saber adaptar, va jugar de forma 
més directa del que és habitual, i 
va saber fer bo un gol de Bargalló 
ja a la segona meitat, tot i patir 
en el tram final. Bona manera de 
començar, ja que de ben segur no 
serà fàcil puntuar en aquest camp 
per a ningú. 

La primera meitat va estar mar-
cada pel domini groc-i-negre, però 
amb poques ocasions de gol. Només 
dos xuts llunyans de Rodri i Ricky 
van estar prop del gol.

A la represa, el CE Mataró va 
començar amb empenta i Bargalló 
va tenir una bona ocasió xutant 
massa creuat, però l'equip local va 

passar a dominar i va obligar Cesc 
de Bode a lluir-se en dues ocasions.

Però aleshores l'equip groc i ne-
gre va sorprendre amb un magnífic 
contraatac, amb passada en pro-
funditat d'Aitor cap a Rodri que 
va donar una bona assistència a 
Bargalló que va marcar el que se-
ria el gol del triomf. 

Després del gol els locals van 
portar perill penjant pilotes, amb 
el peu o en sacades de banda, i ja 
cap al final el porter Cesc de Bode 
es va convertir en l'heroi del par-
tit, lluint-se novament amb dues 
bones intervencions a dues bones 
rematades de cap molt pròximes. 

Montcada primer líder

1a jornada (3 setembre)

Masnou - Besós BV ................................1-0
S.Andreu Barca- Montcada .................0-4
Canyelles - CE MATARÓ   .......................0-1
Piferrer- ARGENTONA ............................. 1-1
Hermes- Distrcite 030 CE  .................. 2-2
Guineueta - Europa B ...........................0-0
SANT POL - Sarrià ................................. 2-2
Parc- LLAVANERES  ................................ 3-1
Llefià - Sant Adrià .................................. 3-1

Classificació 
Montcada, Parc, Llefià, CE MATARÓ, MAS-
NOU 3; Piferrer, ARGENTONA, SANT POL, 
Districte 030, Hermes, Guineueta, Euro-
pa B, Sarrià 1; Besós BV, Canyelles, Sant 
Adrià, LLAVANERES, Sant Andreu Barca 0.

2a jornada (10 setembre)

CE MATARÓ- Guineueta (DG 12h)
LLAVANERES - St. And. Barca (DS 18H)
ARGENTONA - CD Masnou (DS 19h)
El Mataró rep la Guineueta 
el diumenge al migdia
El CE Mataró juga el primer partit a 
casa el diumenge al migdia en horari 
que no serà l'habitual. El visitant és 
un equip complicat que la temporada 
passada va treure un empat a 1 gol. De 
fet ha visitat el camp del Mataró en 
5 ocasions i només se'l va guanyar la 
primera vegada (temporada 2011-12).

Inici esperançador del CE Mataró 
en un camp difícil

www.eltotesport.com |  P. 3FUTBOL

Victòria a domicili. | JGN

L'onze inicial del Mataró. | @CE_MATARO
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el Esporttot

0  CE PLA D'EN BOET

3  UD CIRERA

PLA D'EN BOET: Jairo, Javi Rodríguez 
(Marc Pérez 56'), Ordóñez, Lluc, Marc 
Palau, Carlos González, Elias (Daoudi 
56'), Reyes (Vela 46'), Valle (Eric 56'), 
Cortés (Valencia 78') i Miquel.
UD CIRERA: Ladet (Mújica 88'), Ximillo 
(Mamadou 82'), Albertito, Izar (Peque 
78'), Albert Garrido (Matas 61'), Aleix 
Tarrés, Pereira (Isaac Ramos 61'), 
Othman, Álvaro Yustos, Pol Esperalba, 
Cristian Romero.

La UD Cirera va demostrar que té 
ganes de retornar a la categoria 
perduda. Manté el seu bloc i es va 
mostrar molt més sòlid i efectiu que 
el seu rival. Va obrir el marcador 
amb un gol d'Albert Garrido (19') i 
va sentenciar amb dos gols del seu 
golejador Aleix Tarrés (41' i 90').

FUTBOL

TERCERA
CATALANA

Cirera primer líder

1a jornada (3 setembre)

Premià Dalt- Arenys Mar ..................... 4-2
Poble Sec - Calella ................................2-0
Santvicentí- Vilassar B .....................dia 6
Singuerlín- Young Talent Bad. ............. 1-1
MOLINOS- ROCAFONDA ..........................1-0
LA LLANTIA - Lloreda ............................1-0
La Salut - MATARONESA  ...................... 3-2
Cabrils - Pomar ......................................2-0
PLA D'EN BOET- CIRERA........................0-3
Classificació 
UD CIRERA, Premià Dalt, Poble 
Sec, Cabrils, La Salut, MOLINOS, LA 
LLÀNTIA 3; Singuerlín i Young Talent 
1; Santvicentí, Vilassar Mar B, Lloreda, 
ROCAFONDA, MATARONESA, Calella, 
Pomar, Arenys Mar i PLA D'EN BOET 0.
2a jornada (10 setembre)
MATARONESA- CIRERA (DS 16:30 h) 
ROCAFONDA- LA LLÀNTIA (DG 12 h)
PLA D'EN BOET- Cabrils (DG 12 h)
Calella-MOLINOS (DG 12 h)

Dos derbis locals més
Igual que a la primera jornada hi ha 
dos derbis locals, ara al Camí del Mig, 
altre cop amb Cirera de visitant, i a 
Rocafonda on reben La Llàntia. Pla 
d'en Boet també juga a casa, contra 
un equip del grup capdavanter.

Coŀ laboració | Podeu col·laborar 
setmanalment a millorar la informació 
d'aquesta categoria enviant un mail a 
redaccio@eltotesport.com, abans de 
cada dilluns. Moltes gràcies.

El Cirera guanya el derbi a Pla d'en 
Boet i és el primer líder

1  MOLINOS

0  ROCAFONDA

MOLINOS: Pulido, Grau, Abel Moreno, 
Héctor (Roca 58'), Artero, Rubén More-
no, Manrique, Israel (Sergio Cobo 58'), 
Toni Martín, Óscar (Keita 71') i Adrián.
ROCAFONDA: Edgar Mérida, Beren-
guel, Rosa, Gerard Almazán (Touré 20') 
(Youssef 64'), Marc Bou, Soto, Aguila, 
Xavi Almazán, Guillem Bou, Navarro, 
Dembo.

Tot i faltats el ritme de competi-
ció els dos equips van oferir un 
partit intens, i l'equip local que la 
temporada passada no va cedir ni 
un sol punt en els sis derbis locals 
disputats, manté aquesta trajectò-
ria davant el debutant Rocafonda. 
L'equip blanc-i-blau va decidir amb 
un gol d'Adrià Artero als 4 minuts 
de la segona part. 3  LA SALUT

2  UD MATARONESA

MATARONESA: Marcos, Koke, Hidalgo 
(Cristian 64'), Navarro, Beltran (Rufete 
74'), Carrasco (Badr 46'), Gabriaguez, 
Axel (Olmo 82'), Ibra, Fort (Aitor 64'), 
Carlos González.

L'equip arlequinat va anar al des-
cans per davant (1-2) amb gols 
d'Axel González i Ibra Touré. Però 
a la represa els locals van capgi-
rar el marcador amb dos gol en el 
tram final de partit.

Instant d'un dels gols del Cirera. | D.F

El Molinos s'endú l'altre derbi. | D.F

Brillant victòria de l'equip verd da-
vant un potent equip que acaba de 
baixar de 2a. Amb una gran actitud 
l'equip llantienc va sumar els tres 
punts gràcies a un gol de Seidou 
Diaby poc abans del descans.

1  LA LLÀNTIA

0  LLOREDA

AD LA LLÀNTIA:  Lloret, Llavero, 
Jerreh, Seidou (Said 71'), Ibra, Yusupha 
Baldeh (Lamin 82'), Ángel Vega, Ibu 
Baldeh, Arafan, Salvia, Jordi Cano.
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La Núria s'incorpora al projecte gironí per tornar a guanyar la lliga. | @UNIGIRONA

i havia estat campió la temporada 
2014-15.

Llarga trajectòria professional
Després del seu debut amb 
l'UB Barça la Núria va anar al 
Perfumerías Avenida de Salamanca, 
on va jugar tres temporades obte-
nint el títol estatal la temporada 
2005-06. Després va jugar amb el 
Ros Casares de València la tempo-
rada 2010-11, assolint el subcampi-
onat. També va tenir experiència 
als Estats Units jugant al Minnesota 
Lynx dues temporades, i ha jugat en 
diversos equips europeus: Dinamo 
Moscou a Rússia (06-07 i 07-08), 
Schio Bàsquet a Itàlia (08-09), Geas 

Té una trajectòria a l'alt nivell 
en el bàsquet europeu i és 
l'esportista més guardonada 
a la Nit de l'Esport local

L'esportista mataronina més guar-
donada en la història de la Nit de 
l'Esport de la nostra ciutat torna a 
Catalunya: Núria Martínez ha fitxat 
per l'Uni Girona i tornarà a jugar la 
lliga estatal, on havia debutat amb 
l'UB Barça la temporada 2002-03. 
Amb 33 anys la Núria ha tingut una 
llarguíssima trajectòria esportiva 
que ara continuarà a Girona. Allà es 
trobarà amb una altra mataronina, 
la Rosó Buch, en un equip que ha 
estat subcampió de la lliga esta-
tal les dues darreres temporades 

Sesto San Giovanni també a Itàlia 
(09-10), Liomatic Umbertide també 
italià (11-12), el Kayseri turc (12-13 
i 13-14), amb qui va jugar al final a 
8 europea, i Galatasaray també a 
Turquia (14-15) on va obtenir el títol 
de la lliga turca, per acabar altra 
vegada a l'Schio italià en les dues 
darreres temporades, on aquesta 
ha guanyat la Copa d'Itàlia 2017 i 
ha jugat l'Eurolliga.

La base mataronina també ha 
estat jugadora de la selecció espa-
nyola i els seus principals guardons 
han estat l'or cadet europeu (1999), 
el bronze europeu (2003, 2005 i 
2013), la plata a l'europeu (2007) 
i sobretot la plata al Mundial del 
2014 a Turquia. També ha disputat 
els Jocs Olímpics d'Atenes (2004) 
i Beijing (2008) obtenint diplomes 
pels respectius 6è i 5è lloc.

Ha estat 6 anys la millor 
esportista de la nostra ciutat
A la Nit de l'Esport que premia 
anualment els millors esportistes 
de la nostra ciutat la Núria és l'es-
portista que ha estat guardonada 
més vegades amb el títol de millor 
esportista absolut de la ciutat, ja 
que ha estat premiada 6 vegades: 
els anys 2000 (quan encara era 
cadet), 2004, 2005, 2008, 2011 i 
2015, i també el guardó a la millor 
sènior els anys 2006, 2007 i 2016.

Núria Martínez torna a casa 
i fitxa per l'Uni Girona

Núria Martínez: “Estic molt contenta de tornar”

Entrevistem a la base mata-
ronina just després de fitxar 
per l'Uni Girona

Tornes a jugar a Catalunya catorze  anys 
després de deixar l'UB Barça, com ho 
vius? Estic molt contenta de tor-
nar a casa i amb un equip com el 
Girona, que vol créixer i millorar. 
És un molt bon projecte que està 
donant molt de suport al bàsquet 
femení i català. Per les jugadores 
d'aquí que juguem aquí i a fora és 
molt important saber que a casa 

tenim un projecte de primer nivell 
de bàsquet femení. 

Quin rol, a priori, et tocarà exercir 
dins l'equip? És molt difícil de dir 
a aquestes alçades, però com a 
més veterana de l'equip, segur que 
hauré d'aportar aquesta veterania, 
lideratge i experiència. I a partir 
d'aquí, aportar el meu joc i ajudar 
el màxim possible l'equip. 

Continua a la pàgina següent
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el Esporttot BÀSQUET

marcaven les primeres diferències 
en el marcador, imposant-se en el 
joc interior. Els taronges, per la 
seva banda, intentaven estar dins 
el partit a base del tir exterior i amb 
algunes jugades combinades de 
talent. D'aquesta manera s'arriba-
va al descans amb victòria parcial 
visitant per 34 a 42.

Piconadora a l'últim quart
A la represa, la dinàmica seguia 
sent la mateixa, amb els de Vic do-
minant en tot moment 6-8 punts 
per sobre, però sense acabar de 
trencar el partit. Una circumstàn-
cia que van aprofitar els jugadors 
d'Alberto Peña, que a l'últim perí-
ode van veure que tenien possi-
bilitats d'endur-se el partit i amb 
un parcial de 27-13 amb un gran 
tram final de Darío Naharro, van 
acabar aconseguint endur-se el 
triomf per 74 a 66.

Els mataronins ara descansa-
ran abans d'afrontar el seu segon 
partit de la fase prèvia de la Lliga 
Catalana EBA al derbi davant del 
Mataró Feimat.

74  MATARÓ PARC BOET

66 CB VIC 

MATARÓ PARC BOET: Vàzquez, 
Canals, Hermoso, Naharro, Viñas, 
Franch, Corella, Salmeron, Rubio, Mañes 
i Forcada.

PARCIALS: 15-23, 19-19, 13-11, 27-13.

Victòria a l'estrena. | D.F

defenses fluixes per part dels 
dos equips. Els vigatans, amb una 
plantilla molt llarga i compensada, 

Els mataronins van superar 
el Vic gràcies a un gran últim 
quart

El Mataró Parc Boet va jugar aquest 
passat diumenge a l'Eusebi Millán 
davant el CB Vic el que ha estat el 
primer partit oficial de la tempora-
da, jugant-se la Lliga Catalana EBA.

Va acabar sent el típic partit de 
pretemporada, que va començar 
amb un marcador pobre i amb 

El Mataró Parc Boet s'estrena amb 
victòria a la Lliga Catalana EBA

Es pot dir que ets tota una rodamón 
del bàsquet. Com es porta? De quina 
etapa guardes més bon record? He es-
tat a moltes lligues, sí, i de cadas-
cuna trec el seu punt positiu i la 
seva experiència pròpia i positiva. 
Probablement, la millor experiència 
ha estat a la lliga turca la millor, on 
el nivell de canvi és més radical i 
amb una cultura molt diferent de 
la d’aquí.

I com va ser jugar a la WNBA? La WNBA 
és una experiència curta i intensa, 
són quatre mesos. Amb poc temps 
fas de tot i veus coses que no veus 
a Europa. Tot és extraordinari, tot 
és molt gros i exagerat. El tema del 
màrqueting és molt important, con-
tacte amb el públic. Ho vius diferent 
però se't fa curt només treballar 
durant quatre mesos. A Europa 

ho gaudeixo més perquè són vuit 
mesos de treball a diferència dels 
quatre. Tot i això, l'americana és 
una experiència única.

Parlant de la selecció, com has viscut 
aquests últims anys els seus èxits, des-
prés de formar-ne part tant de temps?
Jo sempre les veig bé. El grup està 
format, és sòlid i juguen molt bé. 
Tenen bones exteriors i pivots amb 
molta potència. Els resultats i els 
premis en són la mostra.

A Girona compartiràs vestuari amb una 
altra mataronina, la Rosó Buch, t'havia 
passat alguna vegada? Amb catala-
nes sí, amb la Queralt Cases vaig 
coincidir a Istanbul, però amb ma-
taronines mai. No deixa de ser una 
companya més, però la conec des 
que era petita, hi ha més confiança 
i fa il·lusió veure que ha arribat a 

aquest nivell i podem jugar juntes.

Des d'aquí sempre s'ha seguit i reco-
negut molt la teva trajectòria, amb sis 
premis d'esportista de l'any de la ciutat. 
Has pogut seguir el bàsquet femení de 
la ciutat? Durant una època el vaig 
estar seguint molt i va coincidir 
amb una gran explosió de juga-
dores de Mataró de qualitat que 
marxaven fora perquè les fitxaven 
altres equips. Ara mateix ja no ho 
segueixo tant, però a nivell base és 
indiscutible que s'està treballant bé.

T'agradaria algun dia poder acabar 
tornant a jugar a Mataró? És on vaig 
començar així que diria que sí. Ja 
veuríem com seria, quan i si tinc ga-
nes de jugar de forma més relaxada. 
Però jo sóc d'aquí, així que sí que em 
faria il·lusió acabar on vaig començar.

Continua de la pàgina anterior
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Cristal de seguridad
tintado en gris fumé
de 8 mm

Brazo extensible
incluido

Suplemento móvil
disponible

169€ *

40 %
/DTO.

¡NOVEDAD!

Precio con descuento aplicadoPrecio con descuento aplicado

*Precio para fi jo de 70cm.*Precio para fi jo de 70cm.
*Consulte condiciones de venta*Consulte condiciones de venta
*Disponible en 70, 90, 100, 110, 120*Disponible en 70, 90, 100, 110, 120
*Oferta válida hasta fi n de existencias.*Oferta válida hasta fi n de existencias.

Fijos
de ducha
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¡PROMOCIÓN!

PROMOCIÓN EN MUEBLES DE BAÑO

desde sólo

160€

VALENZUELA

Plato pietra 120X70 blanco

¡SIN LÍMITE
DE UNIDADES!

136€/Ud.

100% PERSONALIZABLE
ANTIDESLIZANTE · CLASE III
MASA COLOREADA
TACTO CONFORTABLE
ANTIBACTERIANO

· 120 x 80 Mismo precio.
· Disponible en más medidas.
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el Esporttot FUTBOL SALA

La plantilla del Futsal Aliança Mataró per a Segona B. | CEDIDA

El partit inicial contra el 
Linyola s'ha suspès i el dis-
sabte hi haurà presentació al 
Teresa Maria Roca

El Futsal Aliança Mataró havia de 
debutar aquest cap de setmana 
a la 2a B jugant a la pista del FS 
Linyola, però el matx s’ha ajornat ja 
que les obres de millora del pavelló 
lleidatà encara no han acabat i a 
hores d’ara encara no té data. Per 
tant els mataronins s’estrenaran al 
seu retorn a 2aB a casa la setmana 
vinent rebent la visita de l’Escola 
Pia Sabadell, un dels equips amb 
més experiència a la categoria.

La pretemporada dels mataro-
nins va començar amb un "premi" 
–jugar davant del Barça– i a partir 
d'aquí, enfrontaments per posar-se 
a prova pensant en la dificultat de 
la categoria:

Resultats pretemporada:
FCB Lassa – Aliança Mataró ...................6-0
Pia Sabadell – Aliança Mataró ............... 4-3
Aliança Mataró – Cerdanyola .................. 2-1
FS Ripollet – Aliança Mataró .................. 3-2

La plantilla del primer equip del 
Futsal Aliança Mataró per aquesta 
temporada serà: Isaac Fernández, 
Amar Ceesay i Paquito Parés  por-
ters;  Fumiya Tsujii, Àlex del Barco, 
Azhar Chiheb, Heider Fernandez, 
Pol Tolrà, Abdyck Gómez, Cristian 
Villarin, Carlos Villarin, Oriol López, 

Mamadou Ceesay, Pol Novo i Eric 
Izquierdo com a jugadors de camp.

Presentació contra el Barça B
Degut a la suspensió del debut a 
la lliga davant el Linyola, El Futsal 
Aliança Mataró el dissabte a la tarda 
farà la presentació a casa contra el 
Barça B, un potentíssim rival que 
la temporada passada va dominar 
la Segona Divisió A.

El japonès Tsujii 
completa la plantilla
El Futsal Aliança Mataró ha tan-
cat la incorporació del japonès 
Fumiya Tsujii i dóna per tancada 
la plantilla després de fer fins a 
cinc fitxatges, Isaac Fernández (CCR 
Castelldefels), Pol Tolrà (Marfil B), 
Alex del Barco (Marfil B), el brasiler 
Heiderson Fernandez (Alella) i el 

japonès Fumiya Tsujii (Hokkaido). 
El japonès, nascut el 1994, arri-

ba procedent de l’Hokkaido de la 
primera divisió japonesa. Fumiya 
Tsujii és un ala de molt recorregut i 
intensitat en el seu joc i que té una 
gran domini de la pilota amb les 
dues cames, tot i ser dretà.

Gran actuació de la base al 
Torneig Nacional de Ripollet
Gran actuació delJuvenil A i del 
Cadet A al Torneig Nacional de 
Ripollet on hi van participar al-
guns dels millors clubs de base de 
Catalunya i de l’estat espanyol. El 
juvenil entrenat per David Rivera 
va acabar quart, mentre que el 
cadet de Gerard Artigas va caure 
a semifinals.

El Juvenil Nacional a la primera 
fase va acabar segon del seu grup 
després de superar a Marfil 5-2, 
empatar amb Palma Futsal 2-2 i 
caure derrotat davant el Pozo de 
Múrcia 3-1. En el partit pel tercer i 
quart lloc els nostres va caure 1 a 
4 davant el FC Barcelona, el vigent 
campió de lliga i d’Espanya. 

El Cadet A per la seva part va 
perdre a la primera fase 4-2 davant 
el Pozo de Múrcia i va superar 3-1 
a l’equip amfitrió del FS Ripollet. 
A semifinals va perdre 4-2 davant 
Les Corts. 

Ara aquesta setmana el juvenil 
nacional del Futsal Inlingua Mataró 
s’estrenarà a la lliga visitant la pis-
ta del Jesus Maria de Barcelona.

Fumiya Tsujii, el fitxatge que tanca la plantilla del Futsal Aliança Mataró. | FUTSAL

Tot a punt per al retorn del Futsal 
Aliança Mataró a 2aB
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Albert Sabaté a un partit de la temporada passada. | ARXIU

Entrevistem el tècnic del 
Futsal Aliança Mataró abans 
de debutar

Temporada de retorn a 2a B. 
Com s'afronta i què significa 
per al club?
Per al club és el màxim. És el que 
sempre s'havia volgut des de per-
dre la categoria fa força anys, però 
mai s'arribava a aconseguir. L'any 
passat es va intentar, amb fitxatges 
i l'aposta per en Jacob d'entrena-
dor. Les circumstàncies van anar 
com van anar i al final em vaig fer 
càrrec de l'equip, i amb treball, 
aquest cop sí, vam poder assolir 
l'objectiu de l'ascens i, a més a 
més, guanyant la lliga.

Què ens pots dir del grup on ju-
garà el Mataró?
És una categoria que pots gua-
nyar contra tothom i perdre con-
tra tothom. Per sobre de tot, per 
això, hi trobem el Manresa, que 
ha fitxat reforços espectaculars 
i és el màxim aspirant, i el CCR 
Castelldefels que l'any passat ja 
van quedar subcampions i aquest 
any s'han reforçat bé. Pel que fa 
a la part baixa, és difícil dir-ho, 
però sí que és cert que hem pujat 
4 equips i probablement som els 
candidats per lluitar per la perma-
nència. També hi hauríem d'afegir 
el Barceloneta i el Vic-Floresta, que 
tota la passada temporada van es-
tar lluitant per salvar la categoria.

Què em pots dir de la plantilla 
d'aquest any?
És una plantilla jove amb força inex-
periència a la categoria. Mantenim  
molt el bloc de la passada tempo-
rada i hem incorporat alguns ju-
gadors que ens poden ajudar, com 
l'Isaac (Castelldefels) a la porteria. 
També 2 jugadors de la zona, per 
donar experiència de cara al salt 
de categoria, com són l'Àlex del 
Barco i el Pol Tolrà del Marfil; el 
pivot brasiler Eider i el japonès 
Fumiya de la 1a divisió japonesa, 
que haurà d'aportar intensitat i 
agressivitat.

Les baixes seran difícils de 
cobrir?
Totes les baixes són complicades, 
perquè han estat jugadors que feia 
temps que formaven part del bloc. 
Però, per exemple, amb les d'en 
Marc i en Miki perdrem una mica de 
gol, i segur que ho notarem, però 
ho haurem d'intentar compensar 
amb els jugadors que ja estaven a 
la plantilla, fent un pas endavant, i 
els nous fitxatges.

Quin és l'objectiu?
Consolidar la categoria el més aviat 
millor. L'objectiu número ú és la per-
manència. Que la podem aconse-
guir-la el més aviat possible, doncs 
més contents que estarem, i si hem 
de lluitar fins al final, que esperem 
que no, doncs també.

Vau jugar un amistós contra el 
Barça al Palau Blaugrana. Com 
ho vau viure?
Esportivament no ens anava bé, 
perquè tot just només portàvem 
dos entrenaments, però l'ocasió 
ho mereixia. És un premi al club 
i, a part, hi ha molt bona relació 
entre les dues entitats. Un premi 
per als jugadors, tenir l'oportunitat 
de jugar contra 15 internacionals. A 
més, crec que vam fer un bon paper.

Sergio Sánchez 
torna a l'Espanyol

Arriba cedit del Rubin Kazan 
rus, poc abans de tancar-se el 
mercat d'estiu

Sergio Sánchez Ortega, el jugador 
nascut a Mataró el 3 d'abril de 1986, 
ha estat la darrera incorporació de 
l'Espanyol abans de tancar-se el 
mercat d'estiu. D'aquesta manera 
el defensa mataroní retorna al club 
on va jugar en les seves categories 
inferiors i on havia jugat en el pri-
mer equip des de l'any 2005 fins 
al 2009, amb cessions entremig 
al Real Madrid Castilla i al Racing 
de Santander.

Sánchez, besant l'escut. | RCD ESPANYOL

Albert Sabaté (Futsal Aliança Mataró): 
“L'objectiu de l'equip és la permanència”
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L'últim equip del club que va ja jugar a Primera Estatal. | ARXIU

El Joventut Handbol Mataró femení retorna a la 
categoria de plata estatal després de quasi 30 anys

Les plantilles del Joventut Mataró i el BM Granollers després de l'amistós jugat a l'Olímpic vallesà. | CEDIDA

el Esporttot HANDBOL

Rep dissabte a les 18 hores 
un equip experimentat a la 
categoria com és el Mislata 
valencià

Aquest dissabte dia 9 de setembre 
a les 18 hores es produirà el de-
but de l'equip femení del Joventut 
Mataró al grup C de la Divisió de 
Plata Estatal, categoria que per 
sobre només té la Divisió d'Honor. 
Encara està fresc en el record el 
títol de la Lliga Catalana i el triomf 
en les fases d'ascens disputades a 
Mataró, que han permès un ascens, 
que fa que el Joventut Mataró si-
gui dels pocs equips catalans que 
compta amb els dos sèniors, mas-
culí i femení, en categoria estatal. 

Una petita història de quatre 
anys a la categoria de plata
L'equip mataroní havia jugat en 
aquesta categoria de plata –que 
aleshores s'anomenava 1a Estatal– 
als anys vuitanta durant quatre 
temporades, arran de l'impuls que 
va donar a l'handbol la inaugura-
ció del pavelló Eusebi Millan. I fins 
i tot es va jugar tres vegades les 
fases d'ascens a la Divisió d'Ho-
nor Estatal.  
LA TEMPORADA 84-85, amb José M. 
Gómez a la banqueta, es va acabar 
en 1r lloc del grup i es van jugar les 
fases a Pontevedra cedint davant 
el Zuazo de Barakaldo. 
LA TEMPORADA 85-86 va acabar 
en 2n lloc darrere l'OAR Gràcia i 

es va anar a Sant Sebastià caient 
davant del Bidivieta basc i l'Helios 
de Valladolid. 
LA TEMPORADA 86-87, va fer-se càr-
rec de l'equip el mataroní Quico 
Valera, i es va acabar en segon lloc 
darrere de l'Academia Tortajada 
de València, però es va renunciar 
a les fases per motius econòmics 
a les fases. 
LA TEMPORADA 87-88 el Joventut, 
amb el patrocini de Gèneres de 
Punts Collie, va quedar per darre-
re d'OAR Gràcia i el Tortajada de 
València, assolint el dret a jugar les 
fases. Es va anar a Sevilla topant 
amb el Triana sevillà, i tot i el segon 
lloc no es va poder pujar. El cop va 
ser molt fort i es va desfer l'equip 
femení i la majoria de les jugado-
res van anar a Llavaneres jugant 
a la 1a Catalana. El sènior femení 
a Mataró tornaria la temporada 

91-92, però s'ha hagut d'esperar 
fins ara per tornar a tenir l'equip 
en categoria estatal.

La plantilla del Joventut 
Handbol Mataró 2017-18
Porteres: Laia Argelich i Marta 
Espejo (continuen de la tempo-
rada passada) i Noemí Pérez (BM 
Castelló, jugadora mataronina que 
torna al club que es va formar des-
prés de 16 temporades en catego-
ries superiors).
Jugadores de pista: Ona Muñoz, 
Isabel Latorre, Irene Hernàndez, 
Clara Poo, Sandra Fargas, Zara 
Verdugo, Marina Seda i Saray 
Romero (continuen), Ainhoa 
Gonzàlez (BM Granollers), Sara 
Ruiz (Parets), Maria Murillo (BM 
Granollers juv.), Clàudia Ruiz (OAR 
Gràcia) i Ivet Rodríguez (juvenil 
JHM).
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Ja havies portat el primer 
equip femení del Joventut fins 
fa dues temporades. A què ha 
estat degut el teu retorn?
La temporada passada va sorgir 
la possibilitat de fitxar a Jordi 
Fernández. La seva campanya va 
ser magnífica i per aquest motiu 
aquest any ell portarà l’equip mas-
culí. Hi havia sobre la taula la pos-
sibilitat de portar l’equip femení 
entre tots dos, ja que tenim molt 
bona relació, però tenir dos entre-
nadors nacionals en un equip i ha-
ver de buscar un tercer entrenador 
era inviable per al club. Durant la 
temporada passada he gaudit molt 
amb l’equip juvenil femení, que crec 
que necessitava una empenta per 
donar-li la importància que ha de 
tenir el juvenil d’un equip de Divisió 
d’Honor Plata.

Com ha anat la pretemporada?
Planificar la pretemporada no ha 
estat fàcil perquè la lliga comença 
molt aviat i això implica començar 

molt aviat. Fins al dia 21 d’agost no 
disposàvem de pista perquè les 
instal·lacions estaven tancades. 
D’altra banda algunes jugadores 
que practiquen handbol platja no 
han parat en tot l’estiu. Hem jugat 
cinc partits amistosos; el més des-
tacat va ser el dimecres 30 d’agost 
contra el Divisió d’Honor del BM. 
Granollers, ens van convidar a la 
seva presentació, i va ser tota una 
experiència, tot i perdre (36-21). En 
el darrer amistós a Sant Quirze, da-
vant un equip de la nostra catego-
ria, vam guanyar clarament 20-30.

Com veus l'equip de cara a 
l'inici de la temporada? 
El veig molt motivat i amb moltes 
ganes, tenen clar que tocarà lluitar 
molt. El veig unit i amb valors que 
van més enllà de la competició, 
això ens farà més fortes a la pista.

Quins objectius us heu marcat 
per al teu equip?
El principal objectiu serà la 

permanència. Aquest és un ob-
jectiu real, tot i que som conscients 
que no serà fàcil. Quan debutes en 
una categoria superior la manca 
d’experiència passa factura. Però 
mantenim el bloc que va pujar i ens 
hem reforçat amb gent de qualitat 
que ha d'aportar molt, com l'expe-
rimentada portera Noemí Pérez. 
La meva intenció també és poder 
convocar jugadores juvenils que 
de ben segur estaran treballant 
amb molta il·lusió per poder venir.

Comenceu a casa contra 
Mislata. Confies en què es pu-
gui començar amb una victòria, 
tot i que és un  equip amb més 
experiència a la categoria? 
Teniu referències?
Mislata és un club molt potent i 
amb molta experiència a la cate-
goria, caldrà lluitar i no deixar-se 
impressionar pel seu joc. He mirat 
estadístiques i vídeos i sé que no 
serà fàcil. Desitjaria veure la grada 
"a tope", tot ajuda!!

Rosi, en segon pla, en la seva anterior etapa entrenant el primer equip. | ARXIU

Les impressions de l'entrenadora, 
Rosi Hernàndez

1a jornada (9 setembre)
JOVENTUT MATARÓ (ascendit)- Mislata (9è)
La Roca (11è)- Sant Vicenç (4t)
Sant Quirze (ascendit)- Agust.Alacant (10è)
Amposta (8è)- Morvedre Sagunt (5è)
Ass. Lleidatana (7è)- Elda (3r)
OAR Gràcia (13è)- La Salud Tenerife (asc.)
Dominicos Zaragoza (asc.)- SJ Despí (13è)

D'entrada l'equip groc-i-negre rep un rival 
que ja porta uns quants anys a la categoria 
i que la temporada passada va acabar en 
9è lloc amb 25 punts a només 2 punts del 
6è classificat. Va fer 26,9 gols de mitjana 
per partit i en va rebre 27,4. El grup s'ha 
afeblit una mica, ja que els dos primers de 
la temporada passada, Castelló i Puig d'en 
Valls, han pujat a la Divisió d'Honor. L'OAR 
Gràcia de Sabadell s'ha mantingut a causa 
de la renúncia del Castelldefels.

L'equip masculí començarà el dia 16
L'equip masculí, que jugarà per 12a temporada, 9a 
consecutiva, a 1a Estatal, començarà la setmana se-
güent el dia 16 rebent el Sant Esteve de Palautordera. 

L'equip ha patit moltes baixes i estarà format 

bàsicament per jugadors formats a la pe-
drera. Aquest passat cap de setmana ha 
disputat dos amistosos, perdent per 22-35 
davant un potentíssim Sant Martí Adrianenc 
i guanyant clarament el Sant Cugat per 39-27.

www.eltotesport.com |  P. 10HANDBOL
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L'equip femení del CN Mataró. | CEDIDA

L'equip masculí també ha as-
solit l'objectiu de la perma-
nència a 2a Divisió

Aquest passat cap de setmana es 
disputaven les dues darreres jor-
nades de la Lliga Estatal de triatló 
a Mar de Pulpí (Almeria). Els dos 
equips del CN Mataró tenien molt 
en joc i van aconseguir els seus 
objectius de permanència, en el 
cas de les noies a la 1a Divisió, as-
solint un sensacional 8è lloc, i en el 
cas dels nois a 2a Divisió acabant 
en 10è lloc.

Les noies començaven fora de les 
posicions de permanència, ja que 
eren 11es de 15 i només 10 l'asso-
leixen, i els nois estaven just en la 
darrera posició de permanència en 
el 10è lloc de la 2a Divisió.

Aquesta quarta jornada esta-
va dividida en dues competicions, 
Campionat d'Espanya de relleus 
per parelles, i Campionat súper 
sprint en un format innovador 
d'eliminació.

Campionat d'Espanya de 
relleus per parelles
El dissabte es va disputar el 
Campionat de relleus per parelles, 
sobre distàncies de 250 m (nata-
ció), 6 km (ciclisme) i 3 km (cursa 
a peu), en tres relleus per parelles.
Les noies van fer una increïble  

competició i van obtenir el 5è 
lloc de 1a Divisió, amb la partici-
pació de Clàudia Luna, Jessi Brillas, 
Aida Fàbrega, Mayalen Noriega, 
Maria Andreu i Julia Raja. Van fer 
un temps de 1:13:09 i van ser el 
millor equip català, superades no-
més per Cidade de Lugo, Diablillos 
de Rivas, Triatlón Ferrol i Isbilya 
Sevilla, i van sumar molts punts 
per aconseguir la permanència a 
la màxima categoria.

Els nois van lluitar fins al final 
per aconseguir el millor resultat, 
però el fort nivell els va deixar en 
11è lloc. Els components eren Guille 
Cortijo, Jordi Fernàndez, Jose Luis 
Cano, Oriol Farré, Antolí Fauria i 
Oriol Bruguera. Després d'aquesta 
competició mantenien de tota ma-
nera la 10a plaça en la provisional 
de la lliga de 2a.

Campionat d'Espanya Súper 
Sprint amb eliminació
El diumenge es va disputar el cam-
pionat d'Espanya súper sprint amb 
eliminació, també sobre distàncies 
de 250 m, 6 km i 3 km.

Era un format innovador en el 
qual cada equip alineava a 4 com-
ponents, i per tant amb 15 equips 
per divisió la primera sortida (en 
deien preliminar) era de 60, elimi-
nant-se els 20 últims. A la segona 

ronda (en deien semifinal) s'eli-
minaven també els 20 últims,  i la 
tercera tanda era ja la final amb 
els 20 millors.

En noies Clàudia Luna va ser la 
millor aconseguint arribar a la final 
acabant-la en 17a plaça, fent temps 
de 22:43, 22:06 i 22:43 en cada una 
de les tres mànegues. Les altres 
tres (Jessi Brillas, Aida Fàbrega i 
Mayalen Noriega) es van classificar 
per a la 2a ronda i van sumar els 
punts  per equips van aconseguir 
la 10a posició en aquesta competi-
ció. En nois van aconseguir la 10a 
posició absoluta per clubs i els 4 
components (Guille Cortijo, Jordi 
Fernàndez, Antoli Fauria i Jose Luis 
Cano) van arribar també a la se-
gona ronda.

I tant un equip com l'altre van 
sumar els punts necessaris per 
acabar assolint la permanència. 
Les noies en 8è lloc de 1a, demos-
trant que possiblement és el millor 
equip femení de triatló que hem 
tingut mai a Mataró. I en 10è lloc 
de 2a els nois.

El femení del CN Mataró vuitè 
a la Lliga Estatal de 1a divisió

El passat diumenge dia 3 de setem-
bre es va celebrar a Lloret de Mar 
la sisena i penúltima regata de la 
Lliga Catalana de Llagut 2017. El 
Club Rem Capgrossos de Mataró hi 
va participar amb les seves quatre 
tripulacions competitives: veterà 
masculí i femení i sènior masculí 
i femení.

L’equip veterà masculí, després 
d'aconseguir el 5è lloc a la regata, 
afrontarà la pròxima, i última, ocu-
pant la sisena posició a la general.

El sènior femení va ser cinquè i 
manté la tercera posició general.

Les veteranes femenines se si-
tuen en segona posició després 
d'haver aconseguit el segon lloc 
a la regata.

Finalment, el sènior masculí va 
finalitzar 8è i 12è a la general.

Penúltima regata 
per a Capgrossos

el Esporttot TRIATLÓ
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Espanya va empatar amb ela 
Estats Units i queda primera 
de grup al mundial júnior de 
waterpolo

La selecció espanyola júnior de 
waterpolo va aconseguir un sen-
sacional empat a 9 gols davant la 
gran favorita del Mundial que és 
els Estats Units, i d'aquesta mane-
ra la mataronina Alba Bonamusa, 
que va fer un gol en aquest partit, 
ja pot dir que jugarà els quarts de 
final, perquè Espanya acaba pri-
mera del grup.

El desempat per veure qui és 
primer de grup, en aquest campi-
onat, no es fa mirant el golavera-
ge general, sinó mirant el resultat 
amb el tercer classificat. I Espanya 
va guanyar de més gols a Nova 
Zelanda que no pas les estatuni-
denques (14-3 per 11-4).

El partit de quarts de final es ju-
garà el dijous a les 20 hores [amb 
l'edició de la revista ja tancada], i 
encara amb rival per decidir que 
sortirà de l'enfrontament entre 
el tercer del grup A (Hongria) i el 
segon del grup B (Xina o Grècia).

Alba Bonamusa a 
quarts de final

Últims dies per apuntar-se a la 
Cursa de la Diada 2017

www.eltotesport.com |  P. 12POLIESPORTIU

Ramos-Viñolas al partit davant Mahut. | WWW.PUNTOBREAK.COM

Va acusar l'esforç del primer 
partit de cinc hores i es va 
enfonsar en el cinquè set 
davant Mahut

El tennista mataroní Albert Ramos 
Viñolas no va poder superar la se-
gona ronda de l'Open USA i va cau-
re davant el veterà francès Nicolas 
Mahut, que el va derrotar en 5 sets.

Un dels punts forts de l'Albert 
és la fortalesa mental i física, però 
en aquest partit va acabar acusant 
l'esforç del partit de cinc hores de 
la primera ronda davant l'uzbek 
Istomin. El francès Mahut (115 del 
rànquing mundial) també havia ne-
cessitat 5 sets en la primera ronda, 

però en un partit amb poc més de 
3 hores de durada.

Davant Mahut, Ramos va gua-
nyar el primer set (6-4), perdre 
el segon (4-6) i es va posar per 
davant guanyant el tercer (6-4). 
Però el quart set el va començar 
malament rebent un break molt 
aviat i Mahut se'l va emportar per 
3-6, i en el cinquè altra vegada va 
rebre de seguida un break i es va 
enfonsar perdent-lo en blanc (0-6).

Les diferències més clares del 
partit van ser en els aces (14 del 
francès, per només 5 de Ramos) i en 
els punts aconseguits restant (44% 
del francès per 33% del mataroní).

Albert Ramos no pot superar la 
segona ronda en l'Open USA

La selecció júnior. | @RFEN_DIRECTO

Espanya davant Nova Zelanda. | CEDIDACartell de la 23a edició de la cursa que enguany es correrà el dia 10. | CA LAIETANIA
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Golfes: Les sessions a partir de les 
00.00   Matinals: Les sessions abans 
de les 13.00 Estrena  · En verd: 
sessió 3D
En vermell: Dis., diu. i festius

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

It  12:00  17:00  18:00  19:45   20:15  20:45  22:30  23:30       

  [En VOSE]  12:15 

Churchill  12:00  16:00  18:15   20:30  22:45  01:00       

  [En VOSE]  12:20 

La niebla y la doncella 18:15  20:30  22:45 

Abracadabra [dg.-dj.] 02:00 

Barry Seal: el traficante 12:15  16:00  19:15  22:30  00:45 

Tadeo Jones 2 12:00  16:00  17:15  18:00   19:15  20:30  21:15

 [ds.-dg.+dc.] 18:15       [En català] 12:15 

Una cita en el parque 16:00 

Verónica 12:15  16:00  18:15   20:30  22:45  01:00 

Emoji, la película 12:10  16:00  18:25 

Rey Arturo: la leyenda de Escalibur 

 16:15  00:50             [dl.-dj.] 21:00

Spiderman: Homecoming 12:00 

Transformers: El último caballero 12:00 

Gru 3: Mi villano favorito 12:15         [dv.-dl] 16:00

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

Pàtria 18:00 i 20:15 (9, 10 i 11 setembre)

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

It   18:00  19:30  22:30              [dv.-dg.] 16:30     

Churchill  18:10  20:20  22:30              [dv.-dg.] 16:00 

Barry Seal: el traficante  18:15  20:15  22:30       [dv.-dg.] 16:00 

El otro guardaespaldas  20:15  22:30

Tadeo Jones 2 18:30  19:30  20:30      

 [dv.-dg.] 16:30  17:30       [dl.-dj.]   17:45       [dm. sessió nadó] 18:00

Una cita en el parque 20:40           [dv.-dg.] 16:00

Verónica 18:30  20:30  22:30

Emoji, la película [dv.-dg.] 18:15         [dl.-dj.] 17:40

Valerian: la ciudad de los mil planetas 22:15

La seducción  22:20

Spiderman: Homecoming [dv.-dg.] 16:00         [dl.-dj.] 17:45

Rey Arturo: la leyenda de Excalibur 22:40

Dunkerque [dv.-dg.] 16:15

Gru3: Mi villano favorito [dv.-dg.] 15:45

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

  Christopher Nolan s’apropa 
amb “Dunkerque” a un dels epi-
sodis famosos de la Segona Guerra 
Mundial en què les tropes aliades 
són empeses fi ns a quedar atrapa-
des en la línia de mar en les platges 
de Dunkerque per l’empenta de 
l’exèrcit alemany. En aquest fi lm 
de guerra preval la idea del setge, 
en què l’exèrcit alemany manté 
contra les cordes als derrotats, 
castigant la retirada dels anglesos.
      Preval una plena atmosfera de 
malson, accentuada també per la 
pràctica absència de diàlegs, apro-
fundint la sensació d’estranyesa i 
d’alienació absoluta. En realitat, la 

Dunkerque: Estat de commoció

perspectiva adoptada per Nolan 
és sovint la de la commoció, del 
trastorn que deixa muts als qui 
ho sofreixen, de la incapacitat de 
reacció, una mena d’estat catatò-
nic. Una original impressió que 
manté el fi lm en una atmosfera 
d’irrealitat malgrat la cruesa de la 
situació, en què la guerra, a part 
de ser viscuda en primera perso-
na, és observada també des de la 
distància, amb testimonis privi-
legiats que en contemplar amb 
retard el que l’espectador abans 
ja ha vist des d’una altra localit-
zació, enforteixen un fascinant i 
hipnòtic clima d’insomni, la mare 
del desconcert.

  

Pregunta de la setmana
Quants anys va ser Primer 
Ministre Winston Churchill?

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

Resposta del núm. 1783
"Pulp Fiction"

Guanyadors:
· Mari Carmen Muñoz Soler
· Antonio Villora Angulo

RECOLLIU LES
ENTRADES

DIRECTAMENT
A LES TAQUILLES
D'OCINE ARENYS

Més informació a:
www.totmataro.cat/cinema

UNA SECCIÓ
PATROCINADA PER

Concurs de Cine
2 entrades dobles

Una de les pel·lícules d'aquest estiu 

núm. 1785 del 8 al 14 de setembre de 2017
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Cinemes Les estrenes núm. 1785 del 8 al 14 de setembre de 2017

IT

En un petit poble, quan comencen a 
desaparèixer nens, un grup d'infants 
s'enfronten als seus temors davant un 
pallasso malvat, en Pennywise. Una 
adaptació cinematogràfica plena de te-
rror de la novel·la d'Stephen King. 
Direcció: Andrés Muschietti
Intèrprets: Bill Skarsgård, Jaeden Lie-
berher, Wyatt Oleff
135min

CHURCHILL

Un thriller autobiogràfic situat l'any 1944, en 
el que les forces aliades estan preparades per 
desembarcar. Poc abans de l'operació, Winston 
Churchill s'enfronta als generals per decidir 
com enfrontar la batalla de la Segona Guerra 
Mundial. 
Direcció: Jonathan Teplitzky
Intèrprets: Brian Cox, Miranda Richard-
son, John Slattery
110min

EL AMANTE DOBLE

Una noia jove i fràgil s'enamora d'en 
Paul, el seu psicoterapeuta, i comencen 
una relació. Un temps després, però, ella 
descobreix que li ha ocultat una part de 
la seva identitat que la té obsessionada.  
Un drama romàntic ple de sorpreses.   
Direcció: François Ozon
Intèrprets: Marine Vacth,  Jérémie Re-
nier,  Jacqueline Bisset
107min

MISTERIOSOS ASESINATOS...

Diversos assassinats sacsegen el dis-
tricte de Limehouse de la ciutat de 
Londres l'any 1880. La policia decideix 
posar al capdavant de la investigació 
a l'experimentat detectiu Kildare per 
resoldre el cas.
Direcció: Juan Carlos Medina
Intèrprets:  Bill Nighy,  Olivia Cooke,  
Douglas Booth
105min

YELLOWBIRD

Una pel·lícula d'animació francesa que 
té com a protagonista una petita au 
desorientada que aconsegueix trobar la 
seva raó de ser unint-se a un gran grup 
d'ocells migratoris. Viatjant d'un costat 
a un altre i vivint aventures descobreix 
un nou món.
Direcció: Christian De Vita
Intèrprets: Animació
90min

LA ESCALA

Premiat com a millor guió pel Festival de 
Cannes, aquest drama relata el retorn de 
l'Afganistan de dues noies joves militars. 
La intenció és passar tres dies en un 
hotel de Xipre per oblidar la guerra però 
allunyar-se de la violència és difícil. 
Direcció: Delphine Coulin,  Muriel Coulin
Intèrprets: Soko, Ariane Labed, Ginger 
Romàn
102min

La cartellera dels "cines" sempre a un 
clic a www.totmataro.cat/cinema
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Pastisseria Mataró
Text: Cugat Comas

 Just a l'inici del Camí de la Geganta, davant del Parc 
Central, hi trobem la Pastisseria Mataró. Des de fa un 
mes ha canviat de gerència i són l'Eli i la Mari Carmen 
les que lideren un establiment que va molt més enllà 
del propi nom de Pastisseria i que cada cop coneix més 
gent i en parla millor. La raó és la qualitat de tot el que 

fan, sempre artesanal i fet 'in situ' i els més de 30 anys 
de professió que els avalen. L'establiment serà nou, 
però tant elles com el seu equip i sobretot el seu bon 
fer, són de sobres coneguts. Del seu obrador en surten 
pastissos, dolços o pastes de primera qualitat. Hi podem 
trobar tot tipus d'entrepans o comprar-hi pa artesanal. 
L'interior del local és del tot agradable i a la terrassa hi 
trobem l'espai ideal per seure. També tenen a l'interior 
de l'establiment un reservat amb capacitat per a més de 
20 persones per a celebracions o reunions.

 Daniel Ferrer 

www.totmataro.cat/restaurants

Oci, Restaurants
i gastronòmic
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Amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya 
de dilluns, a la Pastisseria Mataró han elabo-
rat un pastís especial per l'Onze de Setembre. 

N'hi ha de quatre tipologies: 

De crema, de nata, de trufa o de Massini (trufa 
i nata). És només un exemple de pastís del tot 
artesanal que pot elaborar la Pastisseria per 
als seus clients.

Molta gent de Mataró coneix els responsables d'aquest 
espai en el qual el bon tracte amb els clients propicia 
un gran ambient de familiaritat. Ara obren de les set 
del matí a les nou del vespre i a qualsevol hora és bona 
opció per escollir. Hi ha les ofertes d'entrepans o pasta 
amb cafè, per 2,5 € o per 2,30 € o amb refresc per tres 
euros. Feta artesanalment i de primera qualitat, és molt 
recomanable la seva xocolata desfeta que podem de-
gustar en format clàssic o amb un suís. Però l'oferta va 
molt més enllà. Hi podem fer el vermut dels caps de 
setmana, entrepans calents de primera qualitat o si ho 
preferim confiar en embotits ibèrics de gran qualitat. 
Fan amanides o una truita de patates per llepar-se'n els 
dits. I encara més: venen pizzes a porcions, fetes per ells 
mateixos, que són del tot recomanables.

Tenen tots els tipus de llet del mercat –com la de 
civada, soja, d'arròs o sense lactosa–, suc natural de 
taronja i són especialistes en pastissos de tota varietat. 
Val la pena tastar-los i fer els encàrrecs per les ocasions 
més especials. També s'han fet càrrec de càterings i és 
que tots els productes amb el seu segell tenen tota la 
qualitat que se n'espera. 

Pastisseria Mataró

Camí de la Geganta, 1 · Mataró.

Horari: Obert tots els dies de 7 a 21h.

Telèfon: 930 198 945

Facebook: Pastisseria Mataró S.L.

Pastissos
especials

www.totmataro.cat/restaurants
núm. 1785 del 8 al 14 de setembre de 2017

2P PASTISSERIA MATARÓ 1785.indd   3 6/9/17   17:49



L'estendard presidint el Monestir de Ripoll Cedida

L'estendard de Ripoll, una gran bandera de 7,5 me-
tres d'alçada per 1,5 metres d'amplada, va ser una 
obra impulsada per l'Associació Artístic-Arqueològica 
Mataronesa, la primera entitat catalanista de Mataró i 
la impulsora del primer Museu de Mataró. Dissenyada 
per Josep Puig i Cadafalch l'any 1893 i confeccionada 
per diversos mataronins de l'entitat, aquesta obra 
constitueix una de les més importants de tipus ar-
tístic elaborades pel polifacètic mataroní.

L'acte inaugural de la restauració del Monestir de 
Ripoll va ser un esdeveniment multitudinari que va 
tenir lloc l'any 1893 i que va reunir diverses entitats 
i institucions. Des de Mataró els membres de l'Asso-
ciació Artístic-Arqueològica Mataronesa van decidir 
participar de l'acte amb l'entrega d'un estendard 
original fet estrictament per aquella ocasió que 
contenia una imatge de Sant Jordi per un costat, i 
de la mare de Déu per l'altre.

L'estendard va ser confeccionat amb la voluntat 
de ser una ofrena pel Monestir de Ripoll i es tractava 

E 
n plena celebració de l'any Puig i 
Cadafalch, en el que des de diver-
sos col·lectius i des de la Direcció de 
Cultura de l'Ajuntament de Mataró 

s'estan organitzant actes i activitats en honor 
a l'arquitecte, recordem el paper d'una de les 
obres més significatives de tipus no arquitec-
tònic del mataroní. Es tracta de l'estendard de 
Ripoll, un disseny de grans dimensions que Josep 
Puig i Cadafalch i diversos ciutadans mataronins 
van confeccionar com a ofrena al monestir de 
Ripoll l'any 1893.

Un símbol 
recuperatREPORTATGE

Text: Laia Mulà

Fotos: Arxiu GH Casal

Mataró recorda la recuperació de l'estendard de 
Ripoll de Puig i Cadafalch, 20 anys després

Tot 5,6,7 reportatge estendard ripoll.indd   2 6/9/17   13:59



TORNA A
PARLAR DEL
TEU COTXE

Voldràs explicar moltes coses del teu Mitsubishi Outlander.

CO2: 130 – 154 g/km · Consum: 4,9 – 6,2 l/100km
Model fotografi at Outlander 220 DI-D 6AT Kaiteki 4WD. Oferta vàlida fi ns al 28 de febrer de 2017. Preu de l’Outlander 200 MPI CVT Motion 2WD 5 places, vàlid per a Península i Balears per 
a clients particulars que fi nancien a través de Santander Consumer EFC SA per un import mínim de 15.000€ a un termini mínim de 48 mesos. Aquesta oferta inclou promoció, garantia de 5 
anys o 100.000 km, IVA, IM i transport. Finançament subjecte a estudi i aprovació de l’entitat fi nancera. Assistència 24h a Europa. Mitsubishi recomana lubrifi cants 

Parlaràs del seu disseny “Dynamic Shield”, amb llums diürnes integrades LED de 12 díodes. Del seu 
altíssim nivell d’equipament en tota la gamma, amb navegador MMCS,  llandes d’aliatge de 18”, càmera 
posterior o sistema d’arrencada sense clau. De la seva impressionant insonorització interior. O del seu 
reduït consum i baixes emissions. Tornaràs a parlar del teu cotxe.
Mitsubishi Outlander, des de 23.400€

Carretera de Barcelona,49
Mataró
Tel. 902 450 475 / www.mitsubishicatalunya.es

Outlander_TotMataro175x275-08-02-17.indd   1 8/2/17   12:51
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L'estendard original, de Puig i Cadafalch i el restituït el 1997 Cedides

 La recuperació va 
ser una gran festa 
popular que va 
implicar diversos 
sectors de la societat 
mataronina”

d'un objecte que, en nom de la ciutat de Mataró i de 
l'Associació Artístic-Arqueològica Mataronesa, volia 
homenatjar aquest monestir de grans dimensions 
i la seva recent restauració. L'estendard va ser un 
dels elements més espectaculars de l'acte, i va ser 
penjat a la basílica del Monestir. Malgrat la bellesa 
de l'objecte, va ser despenjat del seu espai a trets i 
cremat pel règim franquista l'any 1936.

La recuperació de l'estendard

Quasi cent anys més tard de l'ofrena a la ciutat de 
Ripoll, que ja restava oblidada per la ciutadania, el 
Grup d'Història del Casal es va proposar fer una tasca 
de recerca per commemorar el centenari de la funda-
ció de l'Associació Artístic-Arqueològica Mataronesa. 
Van estar recollint tota la informació possible sobre 
l'associació per, a posteriori, realitzar una exposició 
que recordés i divulgués la tasca desenvolupada i el 
seu paper a Mataró. Fins llavors, però, els membres 
del Grup d'Història del Casal desconeixien l'existència 
i la rellevància històrica i artística del gran estendard 
que els franquistes havien destruït.

Jaume Vellvehí, l'actual president del Grup d'His-
tòria del Casal, és un dels membres que va partici-
par de la recerca sobre l'associació centenària ara 
fa dues dècades. Explica que va ser una casualitat 
que descobrissin entre l'arxiu de l'arquitecte Josep 

Puig i Cadafalch uns esbossos d'aquest estendard i 
documentació al respecte. Van decidir investigar fins 
a conèixer el màxim possible sobre la gran ofrena. 
La voluntat de tornar a confeccionar un nou esten-
dard de Ripoll que recuperés molts dels elements 
del disseny original va néixer gràcies a aquesta tasca 
del Grup d'Història del Casal.

Vellvehí destaca que gràcies a la col·laboració de 
diversos particulars i institucions van poder materi-
alitzar el projecte de tornar a fer un nou estendard 
que s'assemblés als esbossos de l'original de Puig i 
Cadafalch. L'any 1997 la ciutat de Ripoll va recupe-
rar aquest objecte que va ser redissenyat per Joan 
Baptista Parés i que comptava amb una estructura 
metàl·lica interior de Rafael Codina March per evitar 
que es deteriorés el material. Aquests, però, només 
van ser alguns dels mataronins que van treballar 
per aquesta recuperació, que va comptar amb la 
col·laboració de molts membres.

Reportatge

Tot 5,6,7 reportatge estendard ripoll.indd   4 6/9/17   14:00



Els Gegants de Mataró el 1997 a Ripoll, i Parés de Mataró amb el nou estendard Cedida

 La recuperació va 
ser una gran festa 
popular que va 
implicar diversos 
sectors de la societat 
mataronina”

Les dues cares de l'estendard

Els impulsors de la recuperació de l'estendard dispo-
saven d'un esbós d'una de les cares de la bandera, 
la que contenia la imatge de Sant Jordi. “De l'altra 
banda només en teníem descripcions i una imatge 
en blanc i negre de baixa qualitat”, explica Jaume 
Vellvehí. Per aquest motiu, Parés de Mataró va re-
dissenyar l'estendard amb alguns elements fidels a 
l'original i altres de més propis. Vellvehí explica que 
posteriorment van obtenir fotografies “de l'original 
amb més qualitat” i van poder constatar que el dis-
seny de Parés “no s'assemblava del tot al de Puig i 
Cadafalch i que comptava amb retocs més propis”, 
destaca.

Va ser l'any 1997 quan es va presentar oficialment 
la reproducció de l'original i es va portar a Ripoll per 
tornar-lo al seu lloc. “Fa vint anys que vam celebrar 
una gran festa amb la col·laboració d'entitats ma-
taronines com els Capgrossos de Mataró i algunes 
colles geganteres”, destaca Vellvehí i afegeix que 
“va ser una gran festa molt popular que va implicar 
diversos sectors de la societat mataronina”. Ara es 
compleixen vint anys d'aquest moment en què la 
ciutat de Ripoll va recuperar el seu estendard i el va 
poder tornar a lluir. Els mateixos Gegants de Mataró, 
la Família Robafaves, van encapçalar la comitiva fes-
tiva que va ser a Ripoll aquell dia.

Can Palauet recordarà l'estendard

Així doncs, enguany es compleix el vintè aniver-
sari des de la recuperació de l'estendard de Ripoll 
que Puig i Cadafalch havia dissenyat i que el règim 
franquista va cremar l'any 1936. Ara inauguren una 
exposició a Can Palauet que documenta i mostra el 
treball que van fer diversos mataronins per la seva 
primera elaboració i ofrena i, posteriorment, per la 
seva recuperació ara fa vint anys, el 1997. L'exposició, 
que primer es va poder visitar a la ciutat de Ripoll 
els mesos de juny i juliol d'aquest any, estarà ex-
posada a Mataró. Es podrà visitar des del dia de la 
seva inauguració, el 15 de setembre, fins al mes de 
desembre d'aquest any.

Concretament a les set del vespre es presentarà 
l'exposició a l'Arxiu Comarcal del Maresme, a Can 
Palauet. Sota el títol 'L'estendard de Santa Maria de 
Ripoll. Puig i Cadafalch entre el Maresme i el Ripollès', 
la inauguració de la mostra itinerant comptarà amb 
les intervencions de tres personalitats vinculades 
amb el tema. En primer lloc, Joan Baptista Parés, 
l'encarregat l'any 1997 de dissenyar la reproducció 
de l'original a partir dels esbossos i el material con-
servat de Puig i Cadafalch. També hi participaran amb 
les seves intervencions Jaume Vellvehí, president 
del Grup d'Història del Casal, i Joaquim Graupera, 
historiador mataroní.

Tot 5,6,7 reportatge estendard ripoll.indd   5 6/9/17   14:00
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800 usuaris atesos a l'Ateneu Cooperatiu
El projecte ha ajudat a constituir vuit projectes d’Economia Social 
i ha aconseguit quinze insercions laborals

Empreses: Redacció 

 L'Ateneu Cooperatiu del Ma res-
me, una iniciativa de l'Ajuntament 
de Mataró, fa un balanç molt posi-
tiu dels vuit primers mesos des de 
la seva fundació. En total han atès 
765 usuaris per resoldre les seves 
consultes, ha donat suport a cons-
tituir vuit projectes d'Economia 
Social i, per últim, han promogut 
un total de 15 insercions laborals.

L'àmbit formatiu és un dels 
principals eixos de treball de l'Ate-
neu Cooperatiu. En total, s’han 
dut a terme 48 hores de forma-
ció sobre la fórmula cooperativa 

a la quan han assistit majoritàri-
ament persones emprenedores 
o que formen part de projectes 
d’economia social. També s’han 
fet quatre tallers per a joves de 
Palafolls, Canet de Mar i Mataró.

L’Ateneu Cooperatiu del Ma-
resme, per la seva banda, ha orga-
nitzat directament set actes pro-
pis de sensibilització com són, 
per exemple, una xerrada sobre 
cooperatives d’habitatge, cinefò-
rums, “cafès cooperatius” i classes 
obertes amb la participació de di-
verses cooperatives del territori, 
entre d'altres.

La seu de la Cooperativa es troba 

al Cafè del Mar de Mataró però 
el projecte ha visitat 25 munici-
pis maresmencs per donar a co-
nèixer la seva activitat i establir 
col·laboracions en cooperatives 
i societats laborals.

Promoure l’economia social i 
cooperativa
L’Ateneu Cooperatiu del Maresme 
treballa per transformar associa-
cions i empreses en cooperatives 
i societats laborals, i promocio-
na la fórmula cooperativa i de les 
Societats Anònimes Laborals per a 
la continuïtat d’empreses i entitats 
properes al tancament. El projecte 

AMB EMPENTA
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El projecte compta amb el Consell Comarcal del Maresme i amb la 
col·laboració de Tecnocampus, la Fundació Unió de Cooperadors 
de Mataró i la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. 
L’Ateneu treballa per transformar associacions i empreses en coo-
peratives i societats laborals i promociona la fórmula cooperativa i 
de les Societats Anònimes Laborals per a la continuïtat d’empreses 
i entitats properes al tancament.

Transformar en 
cooperatives i 
societats laborals

ADVOCATS
MUÑOZ  DOMENECH
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Ronda O'Donnell, 52 Bajos · Mataró · 689 737 889

SEPARACIONES Y DIVORCIOS
A PRECIOS COMPETITIVOS

CONSÚLTENOS SU CASO
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800 usuaris atesos a l'Ateneu Cooperatiu

està dotat amb un pressupost de 
197.772 euros pel Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies per 
a la seva posada en marxa aquest 
2017.

 Amb un pressupost de 3,3 
milions d’euros per al conjunt 
de Catalunya, la iniciativa del 
Departament consisteix en la cre-
ació d’una xarxa de deu Ateneus 
Cooperatius, distribuïts arreu del 
país, que donaran servei, atenció 
i cobertura a persones, empreses, 
cooperatives i societats laborals 
per enfortir l’economia social i 
cooperativa en el marc del pro-
grama AraCoop.

 Aquesta Xarxa suposa el nai-
xement d’espais de coordinació, 
aprenentatge, innovació, creació i 
assessorament en l’àmbit de l’eco-
nomia social i cooperativa a cada 
territori. A més, els Ateneus es-
devenen punts de referència al 
territori amb l’objectiu d’enfortir 
l’economia social i cooperativa per 
avançar col·lectivament cap a una 
societat més justa i cohesionada.

núm. 1785 del 8 a 14 de setembre de 2017
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Més eines contra les clàusules sòl
La Diputació i el Col·legi d’Advocats de Mataró signen un conveni de col·laboració per 
oferir assessorament als consumidors afectats per clàusules abusives dels bancs

Empreses: Redacció 

  La diputada de Salut Pública 
i Consum de la Diputació de 
Barcelona, Laura Martínez, i el 

degà de l'Il·lustre Col·legi d'Ad-
vocats de Mataró, Julio J. Naveira 
van signar dilluns un conveni de 
col·laboració per donar resposta 
a les consultes dels consumidors 

en relació a les clàusules abusives 
en préstecs hipotecaris.

La diputada Laura Martínez 
va destacar la “ràpida reacció 
de la Diputació, davant d’una 

AMB EMPENTA
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El servei està dirigit als ciutadans i ciutadanes de l'àmbit de la de-
marcació judicial de l’Il·lustre Col·legi d'Advocats de Mataró (Alella, 
Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Caldes d´Estrac, Dosrius, El 
Masnou, Mataró, Òrrius, Premià de Dalt, Premià de Mar, Sant 
Andreu  de Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt, Teià, Tiana, Vilassar 
de Dalt i Vilassar de Mar), que podran demanar cita a les ofi cines 
de consum dels seus respesctius ajuntaments.

Els municipis del 
partit judicial de 
Mataró

BAR-RESTAURANTE EN LLAVANERES

“La Lluna”
M. 619 823 475

TRASPASO
25.000€

problemàtica molt important 
pel nombre de població afecta-
da, perquè té relació amb un bé 
de primera necessitat i pel gran 
import de la reclamació”. 

Laura Martínez va explicar que 
“en alguns casos més complexos 
es fa necessària la intervenció 
d’un lletrat especialitzat, i d’aquí 
es deriva la col·laboració amb els 
col·legis professionals, en aquest 
cas, amb el Col·legi d’Advocats de 
Mataró”.  Per la seva banda, el degà 
Julio J. Naveira va expressar que 
la signatura d'aquest conveni és 
“una mostra més de la importància 
que té tant per al Col·legi com per 
a la Diputació estar al costat de la 
ciutadania, és a dir, la justícia de 
proximitat”.

Els punts d'assessorament on 
s’atendran les persones afectades, 
segons derivació del seu ajunta-
ment, s’han fi xat en les Ofi cines 
de Consum dels Ajuntaments de 
Mataró, Premià de Mar, Premià 
de Dalt, Vilassar de Mar, Teià i El 
Masnou.

núm. 1785 del 8 al 14 de setembre de 2017
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COMPRA VENDA 

VENC ACCIÓ TÍTOL individual Centre 
Natació Mataró (valor 360€), per 
200€. 699.476.338 

VENC ACCIÓ CN MATARÓ. 150€. 
680.513.670

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

LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv, 
micro, nevera, internet, dret a cui-
na. Zona privilegiada. 639.703.037 
ALQUILO HABITACIÓN 669.986.519 
ALQUILO PISO. BUHARDILLA, 2 
habitaciones. Amueblado. Cerca 
Argentona. 400€ gastos incluidos. 
615.170.534 
ALQUILO HABITACIÓN GRANDE 
con derecho al resto de vivienda. 
Terreno. Zona tranquila. Urbanización 
(Argentona). 275€. 615.170.534
ALQUILO BONITA HABITACIÓN a 
señora. 1er. piso, ascensor. Precio a 
convenir. 654.041.309 
LLOGO HABITACIÓ EIXAMPLE. 
93.798.75.69 
CHURRUCA 100M2. Ideal magatzem, 
taller. 375€/mes. 645.792.011 (nits) 

TRASPASSOS-LLOGUERS

SE TRASPASA BAR Meson Willy 
(Cirera) a pleno rendimiento. Tlf. 
679.247.824 
AVINGUDA RECODER. PÀRQUING en 
lloguer per cotxe i moto. 60€/mes. 
658.288.863

TREBALL

SE PRECISA ENCARGADA para piso 
de relax en Mataró.Edad máxima 
50 años.Disponibilidad para hacer 
turnos rotatorios incluidos fi nes de 
semana y festivos.Alta en la S.S. 
655.226.610 
E S  N E C E S S I TA  O F I C I A L 
PERRUQUERIA amb experièn-
cia. Portar currículum a C/Esteve 
Albert. Garcia Perruquers. Mataró. 
ES BUSCA DEPENDENT/A per pastis-
seria. Enviar CV. a pastisseriasala@
gmail.com 
SE BUSCA CAMARERA de 25 a 35 
años con buena presencia para bar 
en Llavaneres con experiencia de-
mostrable y con vehiculo propio. 
Turno de tarde/noche. Llamar al 
635.831.206 
BORDADOR. SE PRECISA bordador/a 
con experiencia. Jornada completa 
de 40 h/semanales. Incorporación 
Immediata. Enviar curriculum a per-
sonalbordador@gmail. com
PERRUQUERIA DE MATARÓ necessi-
ta ajudanta. Urge 615.939.839
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA mañana 
/Tarde. 632.459.929
BUSCO TRABAJO limpieza, cuidado 
personas. Por horas. 631.035.671
SE OFRECE SEÑORA con referencias 
para limpieza. 673.554.298 
NOIA CATALANA CUIDA gent gran, 
neteja. Per hores. 603.680.839 
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza. 
617.987.191 
BUSCO FAENA: limpiar, cuidar 
mayores, compañía. Día o noche. 
600.655.639 

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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TRASPASO
(Por jubilación)

636 258 600

TIENDA/TALLER
DE MOTOS EN MATARÓ

TREBALL

C H I CA  R ES P O N SA B L E  C/
EXPERIENCIA. Busca trabajo por 
horas o fi ja. 698.337.218 
AUXILIAR GERIATRÍA con mucha 
experiencia. Se ofrece cuidado per-
sonas mayores. 690.947.411 
HOME DE MATARÓ amb vehicle pro-
pi. S'ofereix per manteniment de 
neteges a particulars i empreses. 
Tot el Maresme. 636.315.481 
CUIDO PERSONAS MAYORES, niños 
y limpieza por horas. 691.342.915 
PEQUEÑOS ARREGLOS del hogar. 
690.383.079

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 
REFORMES DE LA LLAR al millor 
preu. Cuines, banys, terres, etc. Un 
bon equip de professionals al millor 
preu. 677.592.739 
PAVIDNET: Neteja, manteniment i 
abrillantats. Pressupost sense com-
promís. 93.757.76.83 /607.249.790 
LAMPISTERÍA, FONTANERÍA, 
ELECTRICIDAD, aparatos eléctricos, 
reparación lavadoras, calentadores, 
calderas. 697.725.158 
MUDANZAS, PORTES, MONTAJE/
desmontaje muebles. 20€/hora. 
610.627.821 WhatsApp
SE HACEN OJALES y se ponen bo-
tones. Tel. 93.790.82.32 
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. 
Reparaciones, instalaciones. Agua, 
gas y electricidad. 610.565.628 
/93.799.64.77 /607.194.711
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EL TOT MATARÓ: Oficines. 
Carrer d’en Xammar, 11
T 93 796 16 42
info@totmataro.cat
CENTRE: Publicitat Fermalli 
Maresme: Muralla Sant Llorenç, 2

PLA D’EN BOET: Papereria Balada: 
Rda. President Macià, 65
MOLINS: Llibreria NINOTS: Ps. Carles 
Padrós, 91
CERDANYOLA:  Estanco Indiano: 
Carrer Roselló, 4

VIA EUROPA: Llibreria papereria 
Mediterrani: Carrer Alemanya, 2
NO ET POTS DESPLAÇAR? 
TRUCA AL 937 961 642
T’HO POSEM FÀCIL!
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PROFESSIONALS

P I N TO R,  P R E S U P U E STO S 
AJUSTADOS. 607.480.942 
PINTOR ECONÓMICO, EXPERIENCIA 
responsabilidad limpieza. Excelentes 
acabados 629.988.598 
MUDANCES ECONÒMIQUES. 
692.021.141 
R E FO R M A S  I N T EG R A L E S 
INSTALACIONES agua, electricidad, 
pintura, reparaciones. 630.866.180 
PINTOR Experiencia y Seriedad. 
Conozca nuestros trabajos en  www.
pinturasdanco.wix.com/danco Tel. 
672.802.951   
REFORMAS INTEGRALES. www.zoly.
es. 606.919.761

TAROT

VIDENTE. ESPECIALISTA en el amor, 
impotencia, mal de ojo, que tu pare-
ja esté siempre a tu lado. Trabajo a 
distancia. Posibilidad de desplaza-
miento. 605.362.637 

CONTACTES

LAIA 45 CATALANA. 687.072.165 
NOVEDAD NORA  2 1  años . 
631.129.242 
MASAJE CUERPO ENTERO. Zona 
Pl. Catalunya. 688.192.012 
MASAJE TÁNTRICO Selene 22 
años. 631.286.930 
LAURA  38 AÑOS. Buen cuerpo, 
ojos verdes, rubia. Particular. 
611.212.507 
LA MEJOR CASA relax de Mataró. 
12 chicas disponibles para tus 
fantasías. www.ScortAbril30.com. 
93.741.63.41 /657.894.558 
ESTRELLA MADURITA. Muy cariño-
sa. 120 de pecho. Casa particular. 
677.270.173 
VUELVE SENSUALIDAD EROTISMO 
698.394.935 
MASAJE CHICA JAPONESA. 
688.019.796 
MASAJE CUERPO ENTERO. 1 hora 
30€, ,1/2 hora 20€. 688.192.729
ELI, 35 AÑOS, peluquera, masajes 
eróticos, anal-testicular, completa. 
698.080.712 
NURIA FISIOTERAPEUTA particular 
sensualidad y erotismo cita previa 
631.448.847

núm. 1785 del 8 al 14 de setembre de 2017Econòmics

 EL TOT 1785.indd   8 6/9/17   16:54



Sin título-1   1 25/4/17   9:34



l’Ajuntament i també han traslladat 
al patronat de la Fundació Iluro.

Promotor de la caixa i Diputat
El nom escollit per batejar la 
Biblioteca lligaria l’equipament 
amb el seu origen. Josep Garcia 
Oliver (1834-1883) va ser el fun-
dador de la primera biblioteca po-
pular a Espanya. També fundà a la 
nostra ciutat, el 1854, la 'Sociedad 
de Amigos de la Instrucción' (co-
neguda després com a Ateneu 
Mataronès) i el 1859 promogué 
la Caixa d’Estalvis de Mataró, que 
s’inaugurà el 1863. Va ser alcalde de 
la ciutat en dues ocasions (1870-72 
i 1874-76) i elegit diputat a Corts el 
1881. De professió industrial i ali-
neat políticament amb els liberals.

Altres reconeixements
A nivell d’homenatge, Josep Garcia 
Oliver forma part de la Galeria de 
Mataronins Il·lustres i en la cele-
bració del ‘Mataró, Ciutat de Valors’ 
va ser un dels personatges històrics 
reivindicats, associat en aquest 
cas al valor del “Compromís”. | 
Redacció.

  El Club d'Opinió Jaume Llavina 
va presentar al juliol al registre de 
l'Ajuntament una petició perquè 
el consistori consideri donar el 
nom de Josep Garcia Oliver a la 
Biblioteca Popular. Aquest equi-
pament de la Fundació Iluro –cre-
at en el seu moment per la Caixa 
Laietana– el 2018 passarà a inte-
grar-se a la Xarxa de Biblioteques 
de l'Ajuntament i la Diputació de 
Barcelona i fi ns ara no ha tingut 
cap nom.

Des del Club d’Opinió Jaume 
Llavina expliquen que “durant anys 
no calia distingir-la de cap altre i 
darrerament, en haver-hi dues més 
de municipals i en ser l'única de 
la Fundació Iluro, tampoc es va 
considerar”. Ara fan aquesta pro-
posta, que han entrat per registre a 

El Club d’Opinió Jaume Llavina vol que l’equipament, 
que passarà a ser públic, agafi el nom del seu fundador

Volen que la Biblioteca Popular 
es digui Josep Garcia Oliver

  La Fundació Iluro ha convocat 
la 59a edició del Premi Iluro de 
monografi a històrica. S’ofereix al 
millor treball de recerca històri-
ca sobre Mataró o la comarca del 
Maresme, tant de caràcter general 
com particular, referit a un deter-
minat període, àmbit geogràfi c o 
tema (art, arqueologia, economia, 
folklore, o qualsevol altre). El premi 
es fa extensiu a estudis sobre me-
mòries, diaris, fons documentals, 
com també a biografi es i auto-
biografi es que constitueixin una 
aportació d’especial interès per 
al coneixement del passat històric 
de Mataró i el Maresme.

El Premi Iluro, que en l’edició 
passada va quedar desert, està do-
tat de 4.500 euros i la publicació 
de l’obra. Segons la Fundació "es 
valorarà molt especialment, a més 
del rigor científi c i de l’aportació 
investigadora dels treballs, la qua-
litat expositiva i de redacció de 
les obres". 

Penjats a internet
Des de l’any 2015, a la pàgina web 
del Premi Iluro (www.premiluro.
cat) s’hi poden consultar totes les 
obres publicades fi ns ara, per fa-
cilitar l’accés i la difusió dels pre-
mis.  | Redacció

Es manté la dotació de 
4.500 euros

Convoquen el 59è 
Premi Iluro de 
monografia històrica

La Biblioteca Popular no ha tingut mai nom

L'acte del Premi Iluro  Daniel Ferrer 

 Daniel Ferrer 

150

Garcia Oliver va ser el 
promotor de la primera 
biblioteca popular, fa més 
de 150 anys
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Parlem de...

... El Taller dels Edus

Mataró és una ciutat mancada d’ini-
ciatives culturals públiques, sigui per 
motius de recursos econòmics, hu-
mans o d’edificis arquitectònics per 
dur-les a terme. El que s’hi ha fet 
són projectes privats que intenten 
suplir-les. 

Aquest és el cas del Taller dels 
Edus. Un pintor, Eduard Novellas, 

i un escultor, Eduard Casademont, 
s’ajunten per tirar endavant un 
espai on es barreja la part creativa 
i de producció de pintura, escultura 
i serigrafia més la de compartir 
coneixements artístics i d’estampació 
artesana. 

És el moment de la polivalència: 
creació, experimentació, docència 
i exhibició de les obres produïdes. 
Recordem que ciutats com Berlín, 
Amsterdam, Londres, etc., busquen 
espais on es conjuminin tots aquests 
elements més les sinergies pròpies que 
es poden contemplar amb fotògrafs, 
dissenyadors i altres professionals 
afins al sector artístic.

En paraules dels mateixos empre-
nedors: "No només treballem amb 

el nostre propi segell, sinó també en 
obrir nous canals de comunicació i 
difusió artística, a la nostra ciutat i 
fora d’ella". El treball en xarxa es fa 
indispensable per a l’èxit d’aquests 
productes culturals.

Un dels plats forts és el taller 
serigràfic destinat a la producció 
d’obra gràfica i les seves diferents 
disciplines. Aquest està destinat a 
artistes, dissenyadors i aprenents. 
Les produccions serigràfiques 
s’intentaran exhibir en galeries d’art, 
sales municipals, museus, centres 
cívics, etc.

ÀLVAR SÁEZ I PUIG
Historiador de l'art i gestor cultural
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Societat: Laia Mulà

  El mataroní Alberto Matallana 
va ser proclamat el millor barten-
der o barman d'Holanda del 2017 
i ha disputat el Torneig Mundial 
d'aquesta disciplina. Hem parlat 
amb ell, que no tornarà a competir.

Com vas començar en aquesta 
professió?
Fa nou anys que visc a Rotterdam, 
on vaig venir per acabar els meus 
estudis com a dissenyador gràfi c. 
Un cop allà, vaig començar a inte-
ressar-me per la cocteleria i m'hi 
vaig especialitzar. Des de llavors he 
treballat en diversos establiments 

Alberto Matallana, mataroní resident a Holanda, 
ha competit en el Mundial de barmans

i he deixat el disseny gràfi c una 
mica al marge.

I des de quan participes en 
competicions de barmans?
Ara fa uns tres anys que m'hi pre-
sento i he competit diverses vega-
des a Holanda però tenia decidit 
que aquesta seria la darrera vega-
da. Per aquest motiu vaig anar a 
totes. Sempre quedava entre els 
deu primers fi nalistes i aquest any 
he guanyat la competició estatal 
d'Holanda, fet que m'ha permès 
participar al campionat mundial 
que se celebrava a Mèxic.

Has participat al campionat 

"Un bartender fa còctels tenint en compte 
conceptes i temàtiques especials"

El mataroní, un dels millors bartenders o barmans del món Cedida 

mundial d'aquesta disciplina. 
Com valores l'experiència?
Et canvia la vida participar-hi per-
què competeixes amb els millors 
barmans de tot el món. És la com-
petició més gran de cocteleria, la 
Diageo World Class. Érem 55 parti-
cipants i, tot i que em vaig quedar 
amb molt bones sensacions durant 
les performances que vaig fer, mal-
auradament no vaig passar a les 
semifi nals. Participar-hi és molt 
dur i requereix molta preparació 
perquè les proves són molt segui-
des i amb un alt nivell d'exigència. 
Un bartender fa còctels tenint en 
compte conceptes i temàtiques 
especials, cal ser molt regular i 
estar en tot.

Per què és la teva última 
competició?
Perquè des de fa tres anys treba-
llo en un bar anomenat 'The DR' 
(The Doctor) a Rotterdam i vull 
centrar-m'hi bé. És un concep-
te molt modern i interessant que 
consisteix en què només es pot 
accedir al bar demanant cita per 
internet com si anessis al metge i 
la capacitat és limitada. Es tracta 
d'una consultoria de doctors fi c-
tícia en la que els clients són com 
pacients d'una consulta.Alberto Matallana, en acció  Cedida 
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Previsions astrològiques per 
DHANNA ASTRÒLOGA Diplomada 

per l’Associació d’Astrologia de Catalunya. 

www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)

Sents que has de renovar-te en 

algunes qüestions laborals. Si vols 

tirar endavant un projecte, pot ser 

que facis el primer pas. Es pot donar 

un moment tens, amb un/a cunyat-da.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Pots sentir-te limitat en l'àrea laboral 

o que no pots moure fitxa per avan-

çar en aquest sentit. Sense deixar les 

obligacions, mira de plantejar-te un 

futur millor.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Si les coses et van bé i les expliques 

a persones envejoses podries ser 

blanc de les seves crítiques o males 

accions. És millor gaudir del que tens 

sense parlar-ne massa.

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

Certament pot ser un moment, una 

mica tens perquè hi ha assumptes 

que vols millorar. Potser no estàs 

satisfet amb la feina o amb la gestió 

de la teva vida. És temporal.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Bon moment per atendre qüestions 

de dol, herències i punts foscos de 

la teva vida sexual que normalment 

desatens. Sents l'obligació d'ajudar 

econòmicament a la parella.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Els sentiments demanen la teva 

atenció i que siguis prou madur 

per gestionar-ho adequadament. És 

possible que en una situació et toqui 

posar límits i això et creï estrès.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Tornes enrere però les coses ja no són 

com eren. Mentre tu seguies pensant 

a recuperar el passat, altres persones 

han seguit endavant. No t'aferris al 

que ja està mort.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Tensió i cansament poden anar de 

la mà. Potser cal fer canvis en els 

hàbits diaris i reservar més temps 

per dormir. De la paraula passaràs 

als fets, tot comença a rodar.

Bessons (21/5 al 21/6)

Una etapa que s'han mogut diversos 

assumptes familiars pot estar arri-

bant a la seva fi. El més important 

és el que hagis après de tot plegat. 

Oportunitats laborals.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Et pots trobar amb algunes experièn-

cies que tindràs la sensació que una 

mà invisible t'està guiant i sentiràs 

que estàs al lloc adequat i en el mo-

ment adequat.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

La teva mirada al futur s'equilibra i es 

torna més realista. Acceptes limita-

cions però sense perdre l'esperança 

d'assolir alguns reptes. Tindràs suport 

de la parella.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

A la feina pots comptar amb el suport 

d'algú d'autoritat. Aprofita aquesta 

protecció per assolir més èxits la-

borals o per dirigir les passes cap al 

que t'interessa més.

www.facebook.com/dhannaastro

dhannaastro@hotmail.com
Tel. 722 67 23 43
Consulta a l'Hospitalet
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Espectacles: Laia Mulà

  Ja són un total d'onze les edi-
cions celebrades del cicle 'Fet a 
Mataró' des del seu inici l'any 2012, 
un cicle que convida als especta-
dors a entrar a la fàbrica de cre-
ació de Can Gassol. Aquest mes 
de setembre l'Home Inacabat, de 
Pere Anglas, inaugura un nou cicle 
que comptarà amb un total de vuit 
espectacles. Aquest 11è cicle de 
Fet a Mataró oferirà la possibilitat 

Can Gassol és la seu central del cicle que programa dos espectacles 
de dansa, tres de circ-clown i tres de text teatral 

d'assistir a assajos, preestrenes i 
funcions dels espectacles creats: 
dos muntatges de dansa, tres de 
circ clown i tres de text teatral.

El primer espectacle serà l'Home 
Inacabat, un espectacle dins la pro-
gramació de l'Any Puig i Cadafalch 
que proposa un repàs a la vida i 
obra del polifacètic mataroní Josep 
Puig i Cadafalch. Compta amb mú-
sica original de Joan Vallcorba i 
amb dos actors mataronins: Clara 
de Ramon i Xavier Alomà. Sota la 
direcció de Pere Anglas i amb Toni 
Arteaga com a ajudant de Direcció, 
l'obra completa el seu repartiment 
amb Edu Gibert i Josep Minguell.

Fet a Mataró programa un total 
de sis funcions d'aquesta obra, 
concretament els dies 15, 16, 17, 
22, 23 i 24 de setembre.

Set espectacles més
El següent espectacle que es podrà 
veure és Blowing el dia 17 d'octu-
bre, un muntatge de dansa desti-
nat al públic familiar a càrrec de 
la companyia Múcab Dans. En 
tercer lloc, Envà és un espectacle 
que forma part de 'De mar a mar' 
que parla sobre relacions humanes 

Vuit espectacles al nou 'Fet a Mataró'

Roda de premsa de la presentació de l'11è cicle de Fet a Mataró

C.de Ramon, X. Alomà i P. Anglàs

Laia Mulà 

a través del moviment, els equili-
bris, l'humor, etc.

El dia 10 de novembre es podrà 
gaudir d'una combinació de clown 
i dansa amb Fiesta, fiesta, fiesta... 
amb Fanny Giraud. Seguidament 
el cicle continuarà amb Espera, de 
la companyia EIA, un espectacle 
de circ participatiu que ofereix 
viure de prop de les acrobàcies 
que succeeixen en escena. El 26 
de novembre serà el moment de 
'Menar', un espectacle dels mata-
ronins Roser Tutusaus i Joan Català 
que serà l'únic que no es veurà a 
Can Gassol, sinó a la plaça de Can 
Xammar.

Durant el desembre hi ha dos es-
pectacles més programats: La pell 
escrita i Reconstruint Fran kenstein. 
El primer és un muntatge de text 
de Manel Bonany de la Companyia 
La Pell que explica la història d'una 
dona transgènere. Per últim, Pere 
Vàzquez dirigirà un muntatge que 
adaptarà una altra vegada  –després 
del 'Fet a Mataró' de l'any passat – 
amb la intenció de donar força als 
personatges protagonistes de la 
història amb un repartiment com-
pletament mataroní.
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Teatre: Laia Mulà

 L'obra neix d'un encàrrec 
de la Direcció de Cultura de 
Mataró. Quina és la finalitat 
de l'Home inacabat'?
És un encàrrec per promoure i po-
pularitzar la fi gura de Josep Puig 
i Cadafalch dins el marc de l'any 
Puig i Cadafalch. Va ser conegut 
majoritàriament com a arquitec-
te però va ser molt polifacètic i 
polièdric. Les facetes d'arqueò-
leg, estudiós de l'art i polític es 
coneixen menys però també són 
molt rellevants.

Pere Anglas és l'autor i director de 'L'home inacabat', que es 
representarà a Can Gassol els dies 15, 16, 17, 22, 23 i 24 de setembre

Per què es titula l'Home 
inacabat?
El títol neix d'una afi rmació que 
va escriure a les seves memòries, 
les quals van quedar inacabades. 
El primer capítol començava amb 
una autodefi nició que deia que es 
considerava un home incomplet, 
que era amant de l'esbós més que 
de l'obra acabada. Em semblava 
també un home inacabat perquè 
la seva obra va quedar frustrada, 
primer amb la dictadura de Primo 
de Rivera, que el va fer exiliar un 
temps a França i que va suposar el 
fi nal de la Mancomunitat. Després 
l'any 1939 va haver de marxar de 
nou i, quan va tornar, el franquis-
me el va inhabilitar com a arqui-
tecte. Era una persona incòmoda 
per la dreta i per l'esquerra: com a 
catalanista, conservador i catòlic.

El muntatge compta amb qua-
tre actors: tres homes i una 
dona. Per què aquesta elecció 
de personatges?
L'obra tracta d'una petita compa-
nyia teatral que decideix homenat-
jar clandestinament mitjançant 
una representació teatral a Puig 
i Cadafalch. Els personatges són 
tres generacions que representen 
Puig i Cadafalch al llarg de la seva 

Pere Anglas: “Puig i Cadafalch era una persona 
incòmoda tant per la dreta com per l'esquerra”

L'equip de 'L'home inacabat', que s'estrenarà dins els actes de l'Any Puig i Cadafalch

El mataroní Pere Anglas

 Pati Martos 

 Cedida 

vida. El quart personatge és una 
periodista rebel que simbolista la 
fi gura de la dona jove feminista i 
d'esquerres. Els posen en escena 
Clara de Ramon, Xavier Alomà, 
Edu Gibert i Josep Minguell.

Per què és interessant el paper 
de la jove periodista?
Se'm va acudir fer una trobada 
entre una periodista i ell en un 
moment molt dur de la dictadura 
franquista. La periodista és una 
intel·lectual que no encaixa amb 
el Règim però tampoc s'ha exili-
at, viu en una situació incòmoda 
igual que Puig i Cadafalch. Ell és 
de dretes i catòlic, ella d'esquerres 
i feminista. En defi nitiva, són anta-
gònics però tenen molt en comú.

És una obra fictícia basada en 
anècdotes reals
Tot el contingut està documentat 
per llibres, assessors coneixedors 
de la fi gura, documents del Museu 
Arxiu de Santa Maria i d'altres. 
M'he passat sis mesos documen-
tant-me i llegint llibres. Gràcies a 
això, tot el que apareix a l'obra i 
les dades són fonamentades i do-
cumentades. Al fi nal hem trobat 
una manera amable d'explicar el 
personatge.
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Imatge del sopar solidari a l'Atenea Cedida

  Entre el 28 d'agost i el 2 de se-
tembre es va celebrar un torneig 
de pàdel d'allò més solidari: es 
tracta de la primera edició del 
Torneig Benèfi c de Pàdel Rotary 

Recapten més de 5.000 euros contra el Piam, 
una malaltia que es pot curar amb només una pastilla

/ Pian. Un total de 120 persones 
van trepitjar les pistes del Club 
Tennis Mora de Llavaneres, que 
van obrir les seves portes a aquesta 
competició per equips dividits en 

Pàdel solidari pels infants 
de Guinea Papua

diverses categories i nivells i van 
aconseguir reunir més de 5.000 
euros per la causa. Per acabar el 
torneig, també van celebrar un so-
par a l'Hotel Atenea Port de Mataró 
amb un centenar d'assistents i el 
doctor Oriol Mitjà.

La inscripció al torneig, de 25 
euros de cost per jugador, va anar 
destinada íntegrament a un projec-
te mèdic que vol erradicar el Pian 
a Papua Nova Guinea. La intenció 
és que el torneig tingui continuïtat 
per “continuar ajudant en causes 
solidàries”.

El Doctor Oriol Mitjà és un met-
ge que des de fa anys treballa per 
l'erradicació del Pian a Papua 
Guinea. Es tracta d'una malaltia 
altament contagiosa que es pot 
combatre a molt baix cost: amb 
una sola pastilla a 16 cèntims. | Red

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

116.000€

BUEN PISO DE 90M2
Ref. 12497 CIRERA: En perfecto estado, sin necesidad de 
reformas. Bien orientado y soleado. 3 hab + despacho. Salón co-
medor amplio con "llar de foc", balcón exterior. Cocina equipada 
con galería. Baño completo. Aire/ac con bomba de calor. Cuarto 
trastero en terraza comunitaria con barbacoa!!!

T

PISO ACOGEDOR Y FUNCIONAL

55.000€ 

Ref. 12735 ZONA CERDANYOLA: Tiene 40m2,  1 hab (an-
tes 2)  Piso pequeño, acogedor y funcional, tipo apartamento. 
En perfecto estado de reforma, listo para entrar a vivir. Se en-
cuentra en un segundo piso de altura dentro de una pequeña 
comunidad de vecinos. Calle tranquila pero junto la principal 
y más comercial avenida de la zona.  PRECIO EXCEPCIONAL.

284.000€

INCREIBLE PISO DE 110M2
Ref. 12729 PLAZA ITALIA: Con 60 m2 de terraza a nivel. 4 hb 
(2  dobl) 2 baños completos (1 en suitte) Gran cocina de 12 m2 con 
amplia galería. Espectacular salón comedor 35m2 en 2 ambientes. 
Terraza desde varias dependencias. Pocos años con ascensor. PAR-
KING INCLUIDO!!!.

T
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Una estelada gegant i un Sí fet d'espelmes
L'Assemblea Nacional de Catalunya és la protagonista dels actes  
de la Diada Nacional a la vila d'Argentona

  Aquesta no és una Diada qual-
sevol, ja que l'11 de Setembre se 
celebra amb la mirada posada al 
referèndum de l'1 d'Octubre. Per 
aquesta raó l'Assemblea Nacional 
Catalana (ANC) d'Argentona ha 
organitzat un seguit d'actes, que 
començaven dijous i que s'allarga-
ran fins dilluns, el dia pròpiament 
de l'Onze de Setembre.

L'acte més visual organitzat per 
l'ANC tindrà lloc dissabte 9 de se-
tembre a les 21.30h, quan la Plaça 
Nova es cobrirà amb una estelada 
de 405m2 i on també es col·locaran 
gairebé mil espelmes per formar 
un Sí gegant. La nova coordinado-
ra de l'ANC, Anna Abelló, afirma 
que serà una "activitat molt festi-
va" ja que comptarà amb música 
i un petit refrigeri pels assistents. 

Dilluns 11 de Setembre, Diada 
Nacional de Catalunya, Argentona 

es llevarà, com és habitual, amb 
el Toc de Sometent a les 9.45h a la 
plaça de l'Església. Posteriorment, 
a les 11h a la plaça del Molí tindrà 
lloc la tradicional ofrena floral al 
monument de Rafael Casanova. 

Cap a Barcelona
Aquest només serà l'inici de la jor-
nada pels integrants de l'ANC i per 
molt argentonins que participaran 
en l'acte que tindrà lloc a la tarda 
a Barcelona. Des de l'Assemblea 
han organitzat un seguit d'autocars 

per desplaçar-se a la ciutat comtal i 
que sortiran a les 14.30h de la zona 
esportiva Raül Paloma. De mo-
ment, s'han omplert 11 autocars 
però un dels membres de l'ANC 
d'Argentona i antic coordinador, 
Quildo Camats, no descarta con-
tractar-ne algun més.

Canvi de lideratge
L'ANC d'Argentona ha canviat el 
seu lideratge i Anna Abelló ha subs-
tituït Quildo Camats al càrrec de 
Coordinador. Forma equip amb 
Isabel Cuñat, tresorera; i Àngels 
Castelló, secretària. Totes tres han 
estat vinculades a l'ANC d'Argen-
tona des dels seus inicis i han fet 
un pas endavant tot i que Abelló 
reconeix que, en aquests primers 
moments, "ens recolzem en l'an-
tiga directiva" i afronten el repte 
"amb il·lusió". | Argent.Com.

11

L'ANC d'Argentona ja 
havia completat onze 
busos per la concentra-
ció de Barcelona

Argentona
www.totmataro.cat/argentona
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IMMO NOVA

IMMO NOVA

IMMO NOVA

Ref. 2163: Cerdañola: Todo reformado mejor 
que nuevo, 1r piso sin ascensor. 2 hab., 1 baño, 
cocina indep., galería, amplio salón comedor, 
balcón, gres, calefacción. Comunidad reducida.
                                                                121.000€

COMPLETAMENTE REFORMADO

Ref. 2639: Llantia: Vivienda reformada y con patio 
a nivel, salón comedor en 2 amb.,  2 hab. dobles, 
cocina integrada al salón, 1 baño. Zona tranqui-
la y comunidad reducida. Lo mejor su precio!!   
                                                                   75.000€

OPORTUNIDAD ÚNICA

Ref 2634: Peramás: Junto Plaza Catalunya y 
con ascensor. 3 hab., amplio salón comedor 
con balcón, cocina indep. con galería, 1 baño. 
Zona con todos los servicios y muy cotizada.
                                                                  145.000€

PARA ENTRAR A VIVIR

Ref.2638: Molinos: Vivienda con parking incluido. 2 
hab, 1 baño, cocina integrada al salón y salida a 
balcón, aire acond.,calefacción, ascensor. Exterior, 
sol y en zona inmejorable junto colegios, parques…!!
                                                                    160.000€

DE RECIENTE CONSTRUCCIÓN

Ref. 2635: Cerdañola: De grandes dimensiones 
y con terraza a nivel de 20m2., 3 hab (antes 4), 
amplia cocina indep., galería, 2 baños, salón co-
medor con balcón/terracita. Orientado a mar!!
                                                                175.000€

EN AVENIDA PRINCIPAL

Ref. 2637: Cami de la Serra: Vivienda reformada 
con parking incluido. 3 hab (2 dobles), cocina 
offi ce indep. galería, 2 baños, salón comedor 
con balcón, calefacción. No dude en visitarlo!!
                                                                  247.000€

PISO DEFINITIVO

1P IMMO NOVA.indd   1 6/9/17   10:17



Argentona

   El FC Argentona va aconseguir 
un punt en el seu primer partit com 
a equip de Segona Catalana. Aquest 
enfrontament va tenir lloc al camp 
de l'Atlètic Piferrer, un rival que 
també s'estrenava a la categoria i 
que deu minuts després de l'inici 
del joc va inaugurar el marcador. 
Tanmateix, els quadribarrats no 
es van deixar impressionar i des-
prés de nombroses ocasions va ser 
Cristian Pérez qui va acabar envi-
ant un xut al fons de la porteria.

El pròxim partit dels argentonins 
serà dissabte 9 de setembre a les 7 

El dissabte afronta el primer partit a la categoria a casa

L'Argentona debuta amb 
empat a la Segona Catalana

  El divendres 6 d'octubre, La Sala 
d'Argentona programarà el concert 
de Belda i Sanjosex, la unió entre 
dos tòtems de la música catalana 
que al voltant del projecte 'Càntut' 
han volgut posar en valor bona 
part del cançoner popular giro-
ní en una proposta aclamada per 
crítica i públic.  

Es tracta d'una cita molt espe-
cial, doncs, on tant Belda com 
Sanjosex deixen de banda les seves 
trajectòries i sumen, amb guitarra 
i acordió, tota la força escènica 
que han recuperat de diferents 
generacions. Una manera que les 
cançons antigues no morin. 

'Càntut' recupera temes 
del cançoner popular

Belda i Sanjosex 
també seran a la nova 
temporada de La Sala

Bon inici de campionat del FC Argentona

Sanjosex i Carles Belda

 Arxiu

 Cedida 

de la tarda al Municipal d'Argen-
tona. Els visitarà el Masnou, un 
dels cinc equips que ha aconseguit 
estrenar la temporada amb una 
victòria. Els locals volen mante-
nir el caliu i la connexió viscuda 
amb l'afi ció en el tram fi nal de la 
lliga passada i dedicar una primera 
victòria al seu públic.

El partit contra els masnovins 
serà el primer de la temporada con-
tra equips maresmencs , una tòni-
ca que es repetirà en una lliga on 
també hi ha Llavaneres, Masnou, 
Sant Pol i Mataró. | A.C
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Adreça web del banner invertit:

www.baimataro.com

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

no es va publicar

• NO UTILITZAR aquesta butlleta per participar al concurs. Les revistes són per a tothom. Gràcies.

* El premi caduca als 30 dies

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

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

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

BANNER INVERTIT: 35€* 
Navega per la web totmataro.cat fi ns trobar el banner invertit, fes clic 
sobre ell i copia l’adreça web i aquesta serà la resposta.

GUANYADOR DEL CONCURS PARAULA i BANNER INVERTIT:
ANTONIO HIDALGO

concursos
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93 757 25 74
C/ Emili Cabanyes, 12
Mataró

HABITATGES EN VENDA

Amb terrassa i zona tranquil·la
Ref. 2711. Zona Peramàs, a prop de la Policia Nacional. Pis semi 
nou perfectament conservat de 2 hab., amb terrasa d’uns 14 m2 
aprox., cuina tancada i balcó. Ubicat en zona amb tots als serveis 
propers. (CEE Tràmit)

ARA:  160.000€

Planta baixa nova a estrenar
Ref.2682.125 m2, tota exterior amb entrada independent. Gran 
saló, 3 hab., 2 banys i sala polivalent de grans dimensions amb 
llum natural. Zona molt tranquil·la, a prop escoles, farmàcies i 
supermercats. (CEE en tràmit).

ARA:  228.000€

Planta baixa amb pati
Ref.2683. Consta de 2 habitacions exteriors a un pati de 25m2, 
saló espaiós, cuina americana i 1 bany.  Acollidora i funcional, 
és exterior i lluminosa. Zona molt tranquila i ben comunicada. 
(CEE C).

ARA:  126.000€

Amb vistes al Montseny
Ref.2688. Casa amb parcel·la de 750m2. Saló menjador 
amb llar de foc i cuina americana, amb balcó terrasseta, 3 
hab. dobles i 2 banys, estudi amb solàrium de 60m2. Ga-
ratge 90 m2, zona de barbacoa, jardí i zona d´hort. (CEE F)

ARA:  270.000€

VALOREM LA SEVA PROPIETAT GRATUÏTAMENT

Oportunitat per muntar el seu negoci
Ref.2672. Local comercial a 1 minut de la Pl. Santa Anna. An-
teriorment era una cafetería, disposa d'una pre-instal·lació i de 
sortida de fums, tot i que és ideal per a tot tipus de comerços. 
(CEE E)

ARA:  120.000€

A prop de Pl. Granollers amb ascensor
Ref.2439. Pis conservat. 2 habitacions dobles, saló-men-
jador amb accés a balcó, cuina independent. Disposa de 
calefacció, aire condicionat, terres de marbre i terratzo i un 
traster. (CEE F)

RDA. O’DONNELL

www.studi.cat

ARA:  135.000€

CAMÍ RAL

AVGDA. GATASSA C/ JOSEP PLA

C/ PLA DE BAGES DOSRIUS

Muralla de la Presó - 27, baixos 
08302 - Mataró

T 937 556 047
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Desmunten el dispositiu de recerca a Susqueda
Els Bombers es posen a disposició dels Mossos per adreçar novament, quan se'ls 
requereixi, efectius per trobar a la parella desapareguda des del 24 d'agost 

Successos: Redacció - ACN

 Després de fi nalitzar, sense èxit, 
el novè dia de recerca els Bombers 
de la Generalitat van decidir diu-
menge desmantellar, per manca 
d'indicis, el dispositiu muntat al 
Pantà de Susqueda per trobar la 
parella del Maresme desapareguda 
des del passat 24 d'agost. 

Els Bombers es posen a dispo-
sició dels Mossos d'Esquadra per 
adreçar novament efectius quan 
se'ls requereixi. Els equips d'emer-
gència van pentinar diumenge un 
tram de set quilòmetres per terra 
i aigua, mentre que un helicòpter 
va sobrevolar la zona. L'objectiu 
era delimitar en trams d'un quilò-
metre els set on se centra la cerca, 
just a la zona on un dels gossos va 
detectar rastre dels joves.

Ampli desplegament
Fins al Pantà de  Susqueda hi havia 
desplaçades vuit dotacions dels 
Bombers de la Generalitat entre 
les quals es comptaven unitats 
del Grup de Reforç d'Actuacions 
Especials (GRAE), especialistes en 
submarinisme i muntanya. 

Els Mossos també hi tenen des-
tinades diverses dotacions espe-
cialitzades. Durant més d'una 

setmana de recerca en l'operatiu 
sobre el terreny  també hi han par-
ticipat voluntaris i efectius de la 
Guàrdia Civil. 

Els treballs de recerca de la parella maresmenca, al Pantà de Susqueda Cedida

El dispositiu es va mantenir durant nou dies Cedida

En un comunicat fet públic per l'Ajuntament d'Arenys de Munt, 
les famílies van demanar respecte per la seva intimitat a la 
vegada que van censurar l'actuació d'alguns mitjans de comu-
nicació. En paral·lel a la retirada del dispositiu dels Bombers de 
la Generalitat, els Mossos mantenen la investigació oberta i no 
descartaven cap hipòtesi. La pressió mediàtica sobre el cas ha 
minvat tot i que els diferents components –el cotxe enfonsat 
voluntàriament o el caiac aparegut amb pedres i punxat, entre 
d'altres– segueixen sense esclarir els fets en absolut.

Les famílies demanen respecte i 
els Mossos no tanquen el cas  

Totes les notícies sobre el 
cas dels desapareguts a 
www.totmataro.cat

CulturaMaresme núm. 1785 del 8 al 14 de setembre de 2017
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L'augment es concentra majorità-
riament en els homes amb un in-
crement intertrimestral del 3,5%, 
mentre que en les dones hi ha ha-
gut una reducció de quasi l'1%.

Tres víctimes mortals el 2017
Fins ara, ja són tres les persones 
que han mort per un sinistre labo-
ral al Maresme durant l'any 2017. 
Aquestes dades ja superen les dues 
defuncions registrades durant tot 
el 2016 a la comarca. Pel que fa a 
la distribució per sectors econò-
mics, una vegada més el gruix dels 
accidents laborals es concentra en 
el sector serveis (65%). Segueix 
la indústria (20%), la construcció 
(13%) i l'agricultura (2%).

La comarca amb més accidents
Segons l'anàlisi de l'Índex d'inci-
dència a Catalunya la comarca del 
Maresme se situa al capdavant en 
el nombre d'accidents laborals. La 
comarca té un registre de 959,45 
sinistres per cada 100.000 afi li-
ats que en el cas provincial és de 
838,07 i de 877,93 en el conjunt de 
Catalunya. | Laia Mulà.

  La tendència a l'alça dels ac-
cidents laborals continua segons 
les darreres dades de sinistralitat 
laboral subministrades per l'Ob-
servatori de Desenvolupament 
Local. Durant el segon trimestre 
de l'any l'informe recull un total 
de 923 sinistres durant la jornada 
laboral a la comarca. Dels 923 si-
nistres registrats aquest trimestre, 
el 99% de les lesions van ser de 
pronòstic lleu però en dos casos 
van acabar amb la mort dels afec-
tats. Concretament s'han registrat 
8 ferits greus i 913 lleus.

Cal destacar, a més, que es tracta 
d'una xifra un 1,88% superior a la 
del trimestre anterior i un 6,71% 
més alta que la registrada durant 
el mateix període de l'any passat. 

Continua creixent la sinistralitat i els accidents laborals 
al Maresme segons dades del segon trimestre de l'any

Dos maresmencs morts en 
accidents laborals

    Macaco, Los Manolos, Gemelos 
Cortés, King África, India Martínez 
o Kiko y Shara, són alguns dels ar-
tistes que participaran del Festival 
Solidari organitzat a Illa Fantasia 
de la mà de Radio TeleTaxi. Serà el 
dia 10 de setembre i té la fi nalitat 
de recaptar fons econòmics per 
combatre la fam. L'entrada té un 
cost de 10 euros i compta amb una 
condició: cal que tots els assistents 
aportin un lot d'aliments als punts 
de recollida que el Banc d'Aliments 
habilitarà al Parc Aquàtic.

35 anys de Radio TeleTaxi
L'emissora radiofònica dirigida 
per Justo Molinero, que emet a 
Catalunya i Andorra, celebra el seu 
trenta-cinquè aniversari organit-
zant aquest festival que es proposa 
comptar amb una quarantena de 
músics convocats amb la mencio-
nada fi nalitat solidària. | Red

Festival solidari 
de Radio TeleTaxi

Cita d'estrelles a Illa 
Fantasia per 
combatre la fam

6

El nombre d'accidents 
laborals és d'un sis per 
cent superior al mateix 
període de l'any passat

Repunt preocupant dels accidents al lloc de treball

Los Manolos han tornat Cedida

 Arxiu 

Un recinte mític

El d'Illa Fantasia és ja un 
recinte mític per Ràdio 
TeleTaxi, que hi ha orga-
nitzat diferents festivals 
els darrers anys

Maresme núm. 1785 del 8 al 14 de setembre de 2017
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Amb només 29 anys és el mossèn de Santa Maria i Sant Josep

Josep Teixidó,
el somriure de Santa Maria

Laia Mulà

  En Josep Teixidó és de Vilassar de Mar però ja fa 
sis anys que desenvolupa la seva vida diària entre 
mataronins: és el mossèn de l'església de Santa Maria 
i la de Sant Josep. Va començar fent d'escolà quan 
només era un nen a l'escola del seu poble i reconeix 
que li agradava ajudar a les misses i estar a l'esglé-
sia. Sobretot, però, el que més el va impactar és el 
testimoni del mossèn del seu poble, Josep Maria 
Galbany, que era “tot bondat i tenia sempre ganes 
de donar el millor d'ell mateix per ajudar als altres 
i perquè la gent pogués experimentar la felicitat de 
Déu a la seva vida”.

Des de ben petit explica que notava “un rum-rum 
a dins” que el portava cap a la vida de mossèn. Quan 
tenia 18 anys, després de batxillerat, va decidir entrar 
al seminari per ser capellà. “Quan entres al seminari 
t'ordenes per una zona concreta, en el meu cas la de 
Barcelona, i el teu bisbe decideix que podries anar 
a servir a un lloc”, explica en Josep. El jove mossèn 
afegeix que quan estava al seminari, a Santa Coloma 
de Gramenet, li van dir que podria anar a Santa Maria 
i Sant Josep de Mataró i així ho va fer.

La seva vocació i professió no li impedeixen man-
tenir el seu esperit alegre i jovenívol. En Josep sem-
pre té un somriure d'orella a orella. “Tendeixo a 
ser una persona molt alegre i encara que per dins 
tingui preocupacions sempre duc el somriure a la 
cara”, confessa. “No deixo de tenir l'edat que tinc, 
sent conscient del ministeri que tinc com a capellà, 

però sense deixar-me encotillar i sent autèntic i na-
tural”. És conscient que això també fa més creïble la 
persona, perquè cadascú en la seva essència és més 
proper, afirma. “Jo sóc divertit i distès i m'ho passo 
bé amb les amistats”, conclou.

En Josep és conscient que la societat cada vegada 
és menys creient: “El problema de la falta de fe és 
una mica trist per nosaltres perquè creiem que a la 
vida sempre hi ha un sentit a tot”. 

La falta de fe

Des del seu punt de vista, cal que l'església doni 
un bon testimoni i sigui coherent amb el que ens 
ensenya l'evangeli. “Cal comunicar-ho a la gent, 
sense fer proselitisme, sinó amb les petites coses 
de cada dia, perquè quan un intenta ser coherent 
amb allò que creu és creïble als ulls dels altres”, 
conclou. Considera que la manca de fe neix de mo-
tius diversos com les males experiències puntuals 
amb l'església, el relativisme o que la societat no 
es vol comprometre ni lligar-se massa amb res.

ApunTs

Defineix-te: Alegre, inconformista i obert

un llibre: 'La bíblia' i 'Els pilars de la terra' de Ken 
Follett

un somni: Una societat solidària 

un referent: El mossèn de Vilassar, Josep Maria 
Galbany

Daniel Ferrer

perfils
www.totmataro.cat/perfil

Tot perfils 1785.indd   1 6/9/17   11:03



SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO, LLÁMENOS AL 937 965 148

5365

T

T

                                         169.000€
REF. 4240 ROCABLANCA, En EXCLUSIVA para nuestros clien-
tes, totalmente reformado con ascensor, salón comedor con 
chimenea, cocina offi  ce diseño moderno y actual, 4 hab.
(2 dobles), baño completo y aseo, trastero, calefacción.

T

176.000€
REF. 2479 VIA EUROPA,  Piso  con ascen-
sor y pk incluido, 2 hab. baño completo, 
cocina reformada y galería, balcón ex-
terior, a.a. y calefacción.

T

148.000€
REF. 2465 EIXAMPLE, Piso bien conservado 
para entrar a vivir, salón amplio de 30m2 
con balcón exterior con  mucha luz, 3 hab. 2 
dobles, baño completo con bañera, cocina 
de roble con galería. OCASIÓN.

T

106.000€
REF. 4480 CERDANYOLA, OPORTUNIDAD.
Piso reformado con vistas a zona verde, 3 
hab., baño completo con ducha,  a.a con 
bomba de calor. OCASIÓN.

T

274.000€
REF. 1419 Z.CENTRO-HABANA, Casa si-
tuada en calle peatonal a 2 minu. De la 
playa, 120m2, 4 hab. 1 tipo suite, baño y 
aseo, cocina  de roble, terraza de 15m2, 
calefacción. Buen  estado de conservación.

T

69.000€
REF. 3197  ROCAFONDA, ECONÓMICO, 
Primer piso de 3 hab., baño completo con 
ducha, balcón cerrado aluminio, bien con-
servado. OPORTUNIDAD.

Rda. Francesc Macià, 28 (esqui. c/Castaños)
08303· Mataró
inmobiliariacym@ono.com 
www.cymgestionesinmobiliarias.com

T. 937 965 148

299.000€
REF. 1415 CENTRO, Gran piso130m2 refor, 
terraza 12m2 y balcón ext.  3 hab. + estu-
dio, cocina office y galería, salón 30m2, 2 
baños compl., a.a y calefacción, ascensor. 
A 2 min. de la playa y del centro.

EN EXCLUSIVA DESDE         145.000€
REF. 4448. ZONA PUIG I CADA-

FALCH, OBRA NUEVA. 2 dúplex 

de 2 hab. más estudio con terra-

zas,  y un  planta baja con 2hab. 

y  jardín 60m2. NO DUDE EN 

VERLOS... LLÁMENOS!

T DESDE
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Zona tranquil · la. A 300mts platja i a 5 minuts nucli antic. 60m², 2 habit. 1 
senzilla i una doble amb armari encastat, bany complet, cuina americana, 
menjador, calefacció, persianes elèctriques. Jardí comunitari. Per entrar a 
viure !! Oportunitat única!! T151219

Havana

169.900€

Planta baixa amb plaça de parquing inclosa!

Pis de 118m² entre planta i golfes, 4 habita (2 dobles), 1 tipus suite, lava-
bo tot reformat i modern, saló menjador a les golfes amb preciosa escala 
de cargol. Gran terrassa chill-out amb barbacoa. Comunitat tranquil·la i 
familiar. No ho deixi escapar!!  T151256

Havana

315.000€

Preciós dúplex amb terrassa de 30m2

Propietari: li lloguem amb les màximes garanties.
Truqui’ns!  93 757 83 83

Via Europa

299.000€

Àtic de disseny en zona tranquil·la i familiar
117m², 3 habit. (1 doble suite amb armari cantoner) 2 ind, 2 banys, 
àmplia cuina offi ce moderna, saló menj., balcó tssa, ascensor, garatge. 
Preciosa tssa 50m² amb barbacoa d’obra. Vingui!  T151238

600€

Vol vendre 
o llogar
 el seu 

immoble?
Valoració 

professional 
gratuïta

109m². 4 habit. 2 dobles, bany complet amb dutxa, cuina offi ce amb gale-
ria, saló amb balcó amb vistes carrer, calefacció, ascensor, terres parquet. 
Pis molt lluminós en carrer tranquil. Vingui a veure-ho!!  T151227

182.260€

Pis en exclusiva a prop Plaça Granollers

P� amàs

1.100€

299.000€

Àtic de disseny en zona tranquil·la i familiar

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

MATARÓ: C/ Sant Josep, 66
(cant. el Torrent, 57)
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315.000€

Preciós dúplex amb terrassa de 30m2

Propietari: li lloguem amb les màximes garanties.
Truqui’ns!  93 757 83 83

850€

T102462 Parc Central. Pis molt lluminós, ascen. ,aa/cc., parquet, tanc. alumini.

85m2 2 saló menjador

600€

 T107187 Centre. Apart. al centre històric, cuina equip., aire cond.  Moblat.

45m2 1

400€

T302981 Llavaneres.  Local en traspàs. Actualment granja-bar equipat.

85m2 2

Vol vendre 
o llogar
 el seu 

immoble?
Valoració 

professional 
gratuïta

875€

T110523 Parc Central. Pl.baixa semi mobl.,aa/cc., alumini, cuina off. electrod. Parquet.

85m2 3 2 saló menjador balcó/tssa.

675€

T110536 Centre. 1er pis sense ascensor, cuina indep., safareig. Reformat. Vistes.

80m2 1 balcóbalcó1 doble 4saló menjador saló menjador

3 balcó

350m2 2+1servei5+estudi saló menjador jardí arbresgaratge

1.100€

T110531 Parc Central. Dúplex de disseny, tot moblat. Cuina totalment equipada.

80m2 2+traster 2 saló menjador balcó/tssa.parking

T107555 Parc Central. Pis amb cuina indep., ascensor, acabats qualitat. Videoporter.

117m2 3 2 saló menjador terrassa 65m2

parquing

1.200€

parking

tssa 12m2

T107555 Argentona Ginesteres. Torre en parc. 880m2., calef., porxo, piscina. Moblada. 

2.000€
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COMPRAR ÉS MÉS BARAT QUE LLOGAR. TREU-NE BENEFICI!

Les vivendes estrella
són exclusives d’Urbenia

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

REFERÈNCIA POBLACIÓ I ZONA CARACTERÍSTIQUES PREU DE
VENDA

QUOTA
HIPOTECÀRIA

LLOGUER
APROXIMAT RENDIBILITAT

MATARÓ - Cerdany. Sud
MATARÓ - Cerdanyola
MATARÓ - Peramàs
MATARÓ - Cerdany. Sud 
MATARÓ - Rocafonda
MATARÓ - Cerdanyola 

R.18970
R.19109
R.19097 
R.19057
R.19131
R.18965

Pis - 3 hab. - Alt i amb sol
Pis - Finca reduïda
Pis - Amb vistes i sol 
Pis - 3 hab. - 66m2
Pis  amb bona orientació
Pis - Cèntric - Terrassa

62.260 €
67.260 €
71.000 € 
75.000 €
76.000 €
77.260 €

 

8,67% 
8,03% 
8,45% 
8,00%
7,89%
8,54%

230,13€�/mes
248,61€�/mes
262,43€�/mes 
277,21€�/mes
280,91€�/mes
285,57€�/mes

450€�/mes
450€�/mes
500€�/mes 
500€�/mes
500€�/mes
550€�/mes

77.260 €

MATARÓ - Cerdanyola R 18965

Pis de 2 hab. Bon estat. Cuina independent. A 
prop de serveis. Ideal parelles o inversors!!

Quota: 285,57€/mes 103.000 €

MATARÓ - Cirera R 18565

Pis acollidor 2 hab, menjador modern, cuina 
oberta, calefacció i pati 10 m2. Ideal parelles!!

Quota: 380,71€/mes

oberta, calefacció i pati 10 m2. Ideal parelles!!

160.000€

DOSRIUS - Can Massuet R 41521

Magnífi ca casa en zona residencial. De 3 hab + 
golfes, 1 wc, porxo, solàrium,  calef i pk.

Quota: 591,01€/mes
golfes, 1 wc, porxo, solàrium,  calef i pk.

/mes

prop de serveis. Ideal parelles o inversors!!

113.000 €

MATARÓ - Molins R 19143

Pis 4 hab bon estat de conservació. Saló exte-
rior i  ubicació perfecta a 2 min. Parc Central. 

Quota: 417,67€/mes

185.000€

MATARÓ - Peramàs R 18859

Pis ampli 4 hab,finca reduïda amb ascensor. 
Assolellat. Molt bona zona. PIS DEFINITIU!!

Quota: 683,80€/mes

126.000€

MATARÓ - Rocafonda R 14584

Z. ESPERANÇA. Pis refor.  2 hab (abans 3) cui-
na 12m2, comunitat reduïda. Excel·lent ocasió!!

Quota: 465,72€/mes

233.000 €

MATARÓ - Nou Parc Central R 11151

Pis seminou, 3 hab, 2 banys, ascensor, pk a la 
mateixa finca. Acabats 1a. MILLOR QUE NOU!

Quota: 861,21€/mes 350.000 €

MATARÓ - Zona marítima R 19148

Fantàstic pis de 3 hab en primera línia de platja. 
Asc. Pocs veïns. Pk i traster. DEFINITIU!

Quota: 1.293,67€/mes
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Entra a www.urbenia.es per veure
el tour virtual de la vivenda!
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