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MÉS POLARITZACIÓ  
El Ple Municipal aprova facilitar el referèndum de l'1-0

però l'Alcalde atura l'operativa per considerar-lo il·legal
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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

120.000€

VIVIENDA REFORMADA Y 
AMUEBLADA

Ref. 12007 ZONA CIRERA: Vivienda refor., 
muy luminosa. 60m2, Salón com. 18m2. 3 dor. 
Baño con plato de ducha. Cocina reformada. 
Galería. Puertas de cerezo. Ventanas aluminio. 
Suelos gres. Calefacción. Pocos vecinos. Amue-
blado electrodomésticos, entrar a vivir!!!

166.000€

UBICACIÓN PERFECTA
Ref. 12240 JTO. ESTACIÓN: Vivienda 
de 90m2 para entrar a vivir. Salón comedor 
amplio. Cocina reformada, galería. 4 habit. (2 
dobles). Baño completo reformado. Balcón 
exterior. Suelos de gres. Ventanas de aluminio. 
Puertas de roble. Calefacción. Piso esquinero, 
exterior a 2 calles!

56.000€
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120.000€

VIVIENDA REFORMADA Y 
AMUEBLADA

Ref. 12007 ZONA CIRERA: Vivienda refor., 
muy luminosa. 60m2, Salón com. 18m2. 3 dor. 
Baño con plato de ducha. Cocina reformada. 
Galería. Puertas de cerezo. Ventanas aluminio. 
Suelos gres. Calefacción. Pocos vecinos. Amue-
blado electrodomésticos, entrar a vivir!!!

T

267.000€

TERRAZA A NIVEL + PARKING
Ref. 12753 VIA EUROPA: Magnífico dúplex 
con terraza a nivel 45m2. Perfecto estado. 90 m2 
aprox, bien distribuido. Salón comedor espacioso y 
luminoso. Cocina equipada. 3 dorm. en planta su-
perior. 2 baños impecables. Parquet. A.A. Ventanas 
de aluminio. Parking incluido en el precio !!

T

75.000€

BONITAS VISTAS
Ref. 12377 MOLINS: Piso alto con excelen-
tes vistas y en buen estado para entrar a vivir. 
Superfi cie de 65 m2 distribuidos en 3 habitacio-
nes, 2 dobles. Salón de 16 m2. Balcón con vistas. 
Cocina con galería. Baño con ducha. Buen esta-
do general sin reformas recientes. Ideal parejas!

T 86.000€

EXCELENTE COMPRA
Ref. 12712 ROCAFONDA: Piso alto con 
ascensor. Sup. 75m2. 3 dorm (2 dobles). Baño 
reformado con plato de ducha. Cocina de roble 
en buen estado con galería anexa. Salón con 
balcón 6m2 con vistas despejadas. Muy solea-
do y con mucha ventilación. Buen piso por ca-
racterísticas. Buen estado general.

T

146.000€

OCASIÓN POR CARACTERÍSTICAS
Ref. 12709 Z. JUZGADOS: Buen piso 84m2 
alto y exterior esquina. Distrib.. cuadrada sin pa-
sillos. 3 dor. (2 dobles). Salón comedor indep y 
amplio. Balcón. Cocina buenas medidas perfec-
to estado, galería. Baño completo. Suelos gres. 
A un paso centro. Cercano estación RENFE!

T

166.000€

UBICACIÓN PERFECTA
Ref. 12240 JTO. ESTACIÓN: Vivienda 
de 90m2 para entrar a vivir. Salón comedor 
amplio. Cocina reformada, galería. 4 habit. (2 
dobles). Baño completo reformado. Balcón 
exterior. Suelos de gres. Ventanas de aluminio. 
Puertas de roble. Calefacción. Piso esquinero, 
exterior a 2 calles!

T 185.500€

SOLEADO Y LUMINOSO
Ref. 12184 EN LA MISMA RDA. O’DONNELL: 
Gran piso de prácticamente 100m2, perfecto 
estado, reformado. Gran salón comedor  28m2 
con balcón exterior. 4 dorm (3 dobles). 2 baños 
reformados. Cocina offi ce con galería. Destaca 
además del estado de su reforma, su exteriori-
dad y luminosidad. Último piso con ascensor!!

T

222.000€

TERRAZA+ 2 PK + TRASTERO
Ref. 12286 MOLINOS: Gran piso de 110 m2 con 
terracita tipo solarium superior 20 m2. Reforma-
do impecable. Vistas despejadas. 4 dormitorios, 
2 dobles. Salón comedor de 26 m2 con “llar de 
foc”. Gran cocina offi ce de 12m2. 2 baños com-
pletos. Estudio en parte superior con acceso a 
solarium. 2 plazas de aparcamiento incluidas!

T

56.000€

ATENCIÓN, INVERSORES!
Ref. 12740 CERDANYOLA SUR: EN 
EXCLUSIVA! 2 habit. Comedor. Cocina. Baño 
y galería. Buen estado general sin reformas 
recientes.  Enfocado a inversores que quieran 
alta rentabilidad (8,3 %) No deje escapar la 
ocasión y sea el primero en visitarlo!!!  

T

126.000€

OCASIÓN POR PRECIO!
Ref. 12743 JTO. PERAMÀS: Piso alto con 
ascensor, reformado y  para entrar a vivir. 80 
m2, 3 dor (2 dobl). Baño completo con ducha 
y refor. Cocina cerezo con galería. Balcón ex-
terior a parque. Aire acondic bomba de calor. 
Excelente distribución, muy soleado. Junto a 
todo tipo de servicios!  

T

198.000€

ÚNICO POR CARACTERÍSICAS
Ref. 12744 FRENTE A PARQUE: Gran 
piso de 150m2, con ascensor. Ideal para gran-
des familias. 5 dormit. Baño completo y aseo 
con ducha reformados. Gran cocina offi ce 19 
m2 y galería 8 m2. Salón comedor 30 m2 con 
chimenea y balcón exterior. Trastero. Sólo 4 
vecinos!!! Reformado para entrar a vivir!  

T

250.000€

ZONA PRIVILEGIADA
Ref. 12725 SUPERCENTRO: Jto Pl. Santa 
Anna, exclusiva vivienda 70m2 + 60m2 patio 
a nivel. Mejor que nuevo. Ascensor. 2 dormit. 
Gran salón 25m2 con patio muy soleado. Co-
cina wengué con patio. Baño completo con 
ducha. Único y exclusivo, zona peatonal. Viva 
sin necesidad de coche a un paso de todo!  

T
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Davant l’incomprensible escorcoll al setmanari 
el Vallenc, l’Associació de Mitjans d’Informació i 
Comunicació (AMIC) vol mostrar el seu rebuig i do-
nar tot el seu suport al president de l’ACPC i editor 
d’El Vallenc, així com a tot el seu equip.

 L’AMIC, formada per prop de 300 mitjans impresos 

L’AMIC dona suport al setmanari 
el Vallenc 

L’ENQUESTA

Quina ha de ser la 
prioritat en educació?

52,6 % Els instituts-escola.
26,3 % El nou Coromines.
21,1% Les Cinc Sénies.

SEPSIS CHALLENGE

LA PREGUNTA

Què ha de fer l'Ajuntament 
amb el Referèndum?

PLE MUNICIPAL

Dimarts van començar les classes pels alumnes maresmencs amb la 
notable novetat del centre que apareix a la imatge, el nou edifici de 
l'Angeleta Ferrer.

APLAUDIT:  La prova repetirà per 
tercer any la seva tasca de fer vi-
sible la problemàtica d'aquesta 
malaltia.

CASTIGAT: La tensió entre legalitat 
i legitimitat de l'1-0 torna a deixar 
en mal lloc un acord de Ple, que 
s'hauria de respectar.

VOTA L'ENQUESTA A:

mataró cat

i digitals, considera que la premsa de proximitat és la 
premsa de la gent i el Vallenc, amb una llarga trajec-
tòria al servei de la ciutadania de Valls i comarca, és 
un referent en periodisme de proximitat i en defensa 
dels valors i les llibertats democràtiques.

Barcelona, 9 de setembre de 2017

Daniel Ferrer 

Davant de tot

Davant de tot 1786.indd   1 13/9/17   18:12
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L’OPCIÓ DE MARXAR
Cada cop són més els mataronins que proven de 
marxar a buscar feina a l’estranger
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Inici de temporada artística
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 Foto antiga Les portades

  La imatge d'una taula parada 
ben a la vora de la Font Picant 
d'Argentona resulta familiar per 
bona part dels maresmencs. En 
aquesta ocasió, veiem com amb 
ambient distès miren a càmera a 
mig àpat alguns dels treballadors 
del Forn del Vidre, que celebraven 
el Sant Joan de l'any 1960. Sant 
Joan era un dels dies de festa i a 
dins de l'empresa s'acostumaven 
a organitzar sortides com aquesta, 

Costellada a la Font Picant

a més de competicions amistoses 
esportives d'atletisme o natació, 
entre d'altres.

En aquesta taula de treballadors 
de 'Cristalerías de Mataró' hi ve-
iem Emili Carbó, Cols, Estatuet, 
Antonio, Fraguinacs i altres com-
panys de la fàbrica. La sortida a la 
Font Picant va durar tota la jornada 
i va servir per confraternitzar  fora 
del lloc de treball.

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

Foto antiga 1786.indd   1 13/9/17   15:45
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L'Ajuntament no prepara el referèndum 
L'Alcalde atura l'operativa electoral per l'1-O després de la resolució del Tribunal 
Constitucional desobeint la resolució del Ple Municipal

Política: Laia Mulà

   L'alcalde de Mataró, el socialis-
ta David Bote,va aturar divendres 
l'operativa electoral per l'1-O des-
prés de la resolució del Tribunal 
Constitucional (TC), que tomba 

la Llei i la convocatòria del refe-
rèndum. Bote explica que un cop 
la norma va entrar en vigor, va or-
denar la reserva del grup de treball 
que normalment dóna suport als 
processos electorals, però  l'en-
demà  la va cancel·lar apel·lant al 

nou marc normatiu que dibuixa 
la resolució del TC. 

En un primer moment, David 
Bote sorprenia dijous passat quan, 
contràriament al que fixava el PSC, 
va decidir activar l'operativa ne-
cessària per posar les urnes l'1-O. 

 Daniel Ferrer 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat

Obertura 1-2 Referèndum.indd   2 13/9/17   16:52



Després que el govern paralitzés l'operatiu de preparació del 
referèndum de l'1 d'octubre, els regidors de l'Ajuntament fa-
vorables al mateix van fer una passa endavant i n'assumeixen 
la responsabilitat. 12 dels 14 regidors que dijous aprovaven la 
proposta de resolució que instava l'Ajuntament a facilitar la 
votació van firmat divendres un comunicat en què asseguraven 
el següent: "Assumim solidàriament la responsabilitat de donar 
compliment a l’acord aprovat pel Ple Municipal del 7 de setem-
bre de 2017 i, en aquest sentit, ens comprometem a realitzar 
totes les accions que estiguin al nostre abast per tal de poder 
assegurar l’organització del Referèndum de l’1 d’octubre a la 
ciutat de Mataró". Els regidors sobiranistes fan una crida "a la 
mobilització i a la participació massiva i pacífica" i no escatimen 
crítiques a l'Alcalde assegurant que rebutgen "l’ús partidista" 
que el PSC està fent d’aquest tema.

Els cinc regidors de CiU –socis de govern del PSC– apareixen 
com a signants de la declaració. En concret signen el manifest 
els cinc regidors del grup Municipal de CiU Joaquim Fernàndez, 
Núria Calpe, Dolors Guillén, Josep Maria Font i Isabel Martínez; 
els quatre d'ERC amb Francesc Teixidó, Anna Salicrú, Joaquim 
Camprubí i Ignasi Bernabeu; els dos de la CUP Juli Cuéllar i 
Carme Polvillo, i la portaveu de Volem Montse Morón. No apareix 
per tant com a signant Sarai Martínez ni Ana Maria Caballero.

Els regidors  
sobiranistes volen assumir 
l'organització de l'1-O

El gest, però, estava condicionat a 
la resolució del TC i el va anunciar 
poca estona abans que els mem-
bres del Constitucional es reunis-
sin per deliberar sobre els recursos 
del govern espanyol contra la llei 
i la convocatòria del referèndum.

El guió previst

L'endemà divendres Bote complia 
amb el guió previst i aturava l'ope-
rativa, al·legant que les regles del 
joc havien canviat. "Simplement 
hi havia reserva del grup de tre-
ball que organitza les eleccions i 
ja s'ha cancel·lat", explicava. Amb 
tot, l'alcalde recorda que no és 
responsabilitat dels ajuntaments 
"posar o treure urnes" i lamenta 
que s'intenti fer creure el contrari.

Pel que fa al requeriment d'es-
pais electorals que el Govern va fer 
arribar la matinada de dimecres a 
dijous de la setmana passada als 
alcaldes, Bote afirma que no res-
pondrà i, per tant, haurà de ser la 
pròpia Generalitat qui designi els 
espais de votació per a l'1-O: "Ni 
contestarem ni farem cap acció 
administrativa perquè seria una 
il·legalitat".

Acció simbòlica a la Diada
David Bote i la resta de regidors van 
veure com el tema de l'1-O marca-
va l'Ofrena floral de la Diada quan 
membres de la CUP van situar una 
urna davant el monòlit a Rafael de 
Casanova just quan la Corporació 
Mu nicipal dipositava les seves flors.

 Daniel Ferrer 

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1786 del 15 al 21 de setembre de 2017

Obertura 1-2 Referèndum.indd   3 13/9/17   16:52



El Ple dona suport al Referèndum
Va aprovar la proposta de resolució perquè l'Ajuntament col·labori cedint locals 
enmig d'una gran expectació i pressió dins i fora del Saló de Sessions

Política: Laia Mulà

    El Ple de setembre [dijous 7 de 
setembre] va aprovar una proposta 
de resolució presentada per ERC-
MES, CiU i la CUP que demanava 

que l'Ajuntament donés suport 
a l'organització del referèndum 
a Mataró. L'acord especifi cava 
que l’Ajuntament de Mataró col-
laboraria amb la Generalitat i la 
Sindicatura Electoral, “realitzant 

totes les accions necessàries per 
a assegurar l’organització del 
Referèndum de l’1 d’octubre amb 
normalitat democràtica, de mane-
ra que tots els mataronins puguin 
exercir lliurement el seu dret a vot.”

La mobilització pel referèndum va entrar dins del Saló de Sessions Daniel Ferrer 

Ciutat

Obertura 3-4 referendum.indd   2 13/9/17   17:33



Per la seva banda, David Bote, 
alcalde de Mataró, havia engegat 
ja el mateix dijous al matí l'ope-
rativa electoral –quan va rebre la 
carta del president Puigdemont– 
però va avisar que una resolució 
del Tribunal Constitucional contra 
la llei del referèndum l'obligaria a 
fer marxa enrere.

La proposta reconeix el dret a 
decidir el futur polític com un dret 
essencial i defensa que la manera 
de materialitzar-lo és mitjançant 
un referèndum, "una eina inclusi-
va que permetrà la lliure expressió 
dels diversos posicionaments". 
En aquest sentit la proposta de-
manava que l'Ajuntament donés 
suport al referèndum perquè els 
mataronins puguin votar.

Els resultats
La moció va rebre els vots favo-
rables de CiU, la CUP, ERC-MES, 
VoleMataró i la regidora no ads-
crita, sumant així 14 vots a favor. 
Per la seva banda, el PP, PSC i PxC 
van votar-hi en contra, C's es va 
absentar voluntàriament durant la 
votació i ICV es va abstenir. 

Una esmena del PSC
El PSC, a més, va presentar una es-
mena a la proposta que va quedar 

descartada perquè no va rebre el 
suport de les altres formacions.

Núria Moreno va llegir l'esmena 
presentada pel PSC que remarcava 
que ningú es pot saltar les lleis i 

Unes 500 persones van participar de la concentració que va 
tenir lloc davant l'Ajuntament mitja hora abans de l'inici del Ple 
de setembre. Sota els crits de "Volem votar", els manifestants 
van insistir en el fet que els mataronins també volen votar i que, 
tal com deia una de les pancartes, "amb en Bote o sense, l'1-O 
votarem". La concentració va finalitzar amb els participants 
entonant 'Els Segadors' a l'uníson.

Mig miler de 
ciutadans davant 
l'Ajuntament

que “per superar l'atrinxerament, 
no anirem enlloc sense vies de 
diàleg i consens”. En l'esmena el 
PSC tornava a defensar la creació 
d'un estat federal.

Daniel Ferrer 

núm. 1786 del 15 al 21 de setembre de 2017
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denominacions respectives i no 
tindran cap canvi.

La modifi ciació ha estat apro-
vada pels vots a favor de totes les 
formacions excepte Ciutadans, 
el Partit Popular i Plataforma per 
Catalunya. Mònica Lora, de PxC, va 
defensar que els Borbons formen 
part “de la història del nostre país”.

Canvis a la xarxa de camins
El nomenclàtor municipal tam-
bé es veurà modifi cat afegint el 
nom de 18 camins situats en sòl 
no urbanitzable dins el territori 
mataroní. La decisió és la de man-
tenir els noms que són coneguts 
de manera popular i ofi cialitzar-ne 
la nomenclatura de la xarxa de 
camins. | Laia Mulà

 El Ple Municipal de gener de 
2016 va aprovar una proposta de 
resolució presentada per ERC-
MES, que demanava el canvi de 
nom de quatre espais públics que 
portaven denominacions borbò-
niques: el carrer Amàlia, el carrer 
Cristina, la ronda Alfons XII i el 
carrer Isabel II. El Ple Municipal de 
setembre de 2017, després d'haver 
sotmès el tema a debat per la co-
missió municipal del nomenclàtor, 
va presentar el resultat d'aquesta 
aprovació demanant el canvi de 
dos dels noms. 

Ara la ronda Alfons XII passa-
rà a ser la ronda de la República 
i el carrer Isabel II es dirà carrer 
Isabel. Per altra banda, els carrers 
Amàlia i Cristina mantindran les 

El Ple Municipal aprova canviar el nom de dos carrers de 
Mataró que tenien noms borbònics

Mataró elimina els borbons 
del nomenclàtor

 La Junta de Portaveus de l'Ajun-
tament de Mataró va acordar un 
manifest en rebuig als atemptats 
terroristes i a la violència. L'alcalde, 
David Bote, va llegir l'acord al Ple 
Municipal de setembre acabant 
amb un minut de silenci en record 
de les víctimes i tots els afectats. 

Un dels elements més impor-
tants, segons va destacar, és la vo-
luntat de l'Ajuntament de "con-
tinuar treballant per la cohesió 
social de les viles i ciutats", perquè 
considera que aquesta és l'única 
manera d'avançar cap a una socie-
tat més integradora. En defi nitiva, 
una aposta al respecte i la llibertat.

Contra totes les violències
El Ple va remarcar que condem-
nen qualsevol tipus de violència 
i barbàrie i va mostrar el seu agra-
ïment a la tasca realitzada pels 
cossos d'emergència després dels 
atemptats terroristes de Barcelona 
i Cambrils perquè "en moments de 
màxima tensió van saber complir 
amb la seva feina”, segons va llegir 
David Bote. | Laia Mulà

El Ple es compromet a 
treballar per la cohesió 

Un minut de silenci 
en rebuig del 
terrorisme

Una votació al Ple Municipal de setembre

El minut de silenci  D. Ferrer 

Daniel Ferrer

2

El canvi de nom afecta 
dos dels quatre vials 
demandats originalment 
per vincles amb 
els Borbons

3

La votació va dibuixar un 
bloc contrari clarament 
definit amb els tres grups 
municipals de Ciutadans, 
el PP i PxC

Ciutat núm. 1786 del 15 al 21 de setembre de 2017
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Societat: Laia Mulà

 Amb el punt de sortida i d'ar-
ribada situat al TecnoCampus, 
la tercera Marxa Cicloturista 
Solidària 'Sepsis Challenge' tor-
na el dia 15 d'octubre a Mataró. 
Promoguda pel Consorci Sanitari 
del Maresme (CsdM), organitzada 
pel Club Ciclista Temps Esport i 
amb la col·laboració de la Marató 
de TV3, es tracta d'una jornada 
amb fi nalitats solidàries que bus-
ca la conscienciació ciutadana i 

El 15 d'octubre tindrà lloc la tercera edició de la marxa 
solidària per la investigació de la Sèpsia

la formació professional sobre la 
Sèpsia. Aquesta és una malaltia 
infecciosa greu que l'any passat 
va causar 4.000 morts a Catalunya.

En la jornada cicloturística els 
participants poden dissenyar-se 
el recorregut en funció del nivell 
de cada participant. El recorregut 
previst, però, té una llargària de 
77 km amb un total de sis ports 
que uneixen el Maresme i el Vallès. 
Per inscriure's i participar-hi po-
deu consultar la seva pàgina web:  
www.sepsischallenge.cat 

Torna la Marxa Cicloturista Solidària 
'Sepsis Challenge'

L'edició de l'any passat de la Sepsis Challenge

La presentació de la prova, dimarts passat

 Cedida 

T. Rodríguez 

Donar a conèixer la malaltia

Uns 22.000 ingressos i 4.000 morts 
anuals a Catalunya: aquestes són 
les xifres de la incidència de la 
Sèpsia, una malaltia que provoca 
un procés infecciós generalitzat. 
Per aquest motiu, els hospitals ca-
talans van detectar la necessitat 
de desenvolupar un protocol que 
agilitzés la resposta sanitària en 
aquests casos i fos capaç de salvar 
els pacients afectats.

El dia mundial de la Sèpsia

El dia 13 de setembre se celebra 
anualment el dia mundial de la 
Sèpsia, una data que pretén donar 
a conèixer la malaltia i intentar 
evolucionar de cara a la cura de 
més pacients afectats.

El Consorci Sanitari del 
Maresme, amb el suport de les 
societats científi ques de cures 
intensives i d'urgències i la fi lial 
del Maresme de l'Acadèmia, van 
organitzar durant el dia mundial 
de la Sèpsia a l'Hospital de Mataró 
una jornada per avaluar el codi 
que regula aquesta malaltia, entre 
altres aspectes a tractar. El debat 
va comptar amb el director de la 
Marató de TV3, Xavier Abad, es-
pai que enguany se centrarà en 
les malalties infeccioses.

Ciutat núm. 1786 del 15 al 21 de setembre de 2017
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FOTO 138 x 43,58 mm

Sabates fetes a mida: la millor opció
L'Artesà, situat al barri de Molins, garanteix el calçat de la millor qualitat

Comerç: Redacció

 L’opció del calçat fet a mida guanya cada cop més 
adeptes. És el millor pels teus peus, un calçat ex-
pressament dissenyat, la solució ideal pel dia a dia 
o per les ocasions més especials. I està a l’abast de 
tothom gràcies a l’Artesà, situat al cor del barri de 
Molins, al carrer Nicolau Guanyabens. Per a l’Agus-
tín, el seu responsable, cada sabata, igual que cada 
peu, és diferent. I, per això, L’Artesà ofereix les seves 
creacions fetes pensant en cada client.

Amb les seves sabates per encàrrec pot fer que et 
sentis d’allò més còmode amb unes sabates noves, 
ja que les farà a mida pels teus peus. El procés de 

la fabricació del seu calçat és complet, passant de 
la creació de l’esbós fins al producte final acabat. 
D’aquesta manera, pots somniar el que vulguis que 
ell ho expressarà en forma de sabata. Tot el que vul-
guis aconseguir, amb les teves sabates de L’Artesà, 
ho podràs aconseguir.

L’Artesà prioritza la qualitat, oposada a les sabate-
ries "low cost". El seu segell són les coses ben fetes i 
el treball constant, i el seu objectiu és competir amb 
la resta de sabateries del mercat fent servir la bona 
qualitat com a arma principal. En aquest sentit i 
amb aquesta idea, treballa amb els millors materi-
als d’una duresa més estable que molts altres. Uns 
materials que asseguren un bon producte.

Publireportatge
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LA IMPORTÀNCIA D'ESPRÉMER L'HORARI
Amb el curs començat, estabilitzar la rutina és la clau

A caba tot just la primera setmana de curs i és 
normal que els petits o joves de casa encara 
els costi de regularitzar els horaris i hàbits. 

Precisament per això molts dels cursos o activitats 
extraescolars locals comencen amb alguna setma-
na d'endarreriment. Els experts recomanen establir 
durant tot el curs una rutina horària que sigui profi-
tosa a nivell d'aprenentatge pels petits. Un horari on 
hi càpiga el descans i que reforci d'aquesta manera 
les franges horàries dedicades a adquirir conceptes. 
Organitzant bé el dia espremerem el coneixement 
sense ofegar la rutina diària dels nostres fills.

Una de les recomanacions és, de la mateixa manera 
que fan a l'escola, establir a la vista un horari perso-
nal. Per tal de complir-lo. A la nevera o a la cartellera. 
A la vista serà més fàcil de complir.

Cal que els alumnes 
disposin d'hores lliures 

més enllà de les lectives 
o extraescolars per 
oxigenar els horaris

ESPECIAL TORNADA A L'ESCOLA
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www.llarinfantssnoopy.cat · llarsnoopy@gmail.com

colònies treballs jocs pati sortides

LLAR D’INFANTS
Guarderia

PREUS ECONÒMICS PER A TOTES LES FAMÍLIES
PREPARA EL TEU FILL PER ANAR A L’ESCOLA

St. Joan Bosco, 25, Mataró
Tel. 93 798 82 07

República Dominicana, 51, Mataró
Tel. 93 796 24 01

US DESITGEM UNA BONA ADAPTACIÓ

Dóna el millor als teus fills! T’esperem!

2017/2018

LLAR D’INFANTS
Guarderia Des 

de 

1980

més d
e

37 an
ys

PREPARA EL TEU FILL PER ANAR A L’ESCOLA

Des 
de 

Des 
de 

Centre autoritzat

Ens adeqüem a l’horari de la vostra feina
Aparcament davant l’escola

Horari ininterromput
de 7:30 a 20h (12h)
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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

ELS IDIOMES PODEN SER DIVERTITS
Els nous mètodes han revolucionat l'aprenentatge

Aprendre idiomes no és una tasca fàcil. Sovint, adquirir un bon 
nivell d'anglès, francès, alemany o una altra llengua, pot ser 
molt lent i avorrit. Per aquest motiu és bàsic introduir les 

llengües des de ben petits i fomentar la motivació dels nostres fills i 
filles en estudiar idiomes de cara al seu futur. L'ideal és informar-se 

"A mi 
m'agrada 
estudiar 
idiomes"

ESPECIAL TORNADA A L'ESCOLA
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el professor focalitzi l'atenció en 
l'alumne i pugui desenvolupar la 

metodologia més adequada 
a cada infant. Aquesta 

és l'oferta de diverses 
acadèmies locals que 
ofereixen una forma-
ció personalitzada en 
idiomes com anglès, 
alemany, francès, 
rus o xinès.

"A mi 
m'agrada 
estudiar 
idiomes"

i conèixer totes les acadèmies d'idiomes de la ciu-
tat per tal d'escollir la més adequada a la formació 
que cerques.

Una bona manera d'aconseguir-ho és evitar que 
l'estudi d'un altre idioma sigui una obligació, si no 
un extraescolar divertit i diferent. Moltes acadèmies 
d'idiomes de la ciutat procuren introduir metodologi-
es d'estudi diferents i innovadores que trenquin amb 
la rutina monòtona de fer exercicis davant un llibre, 
tant per a infants com per a joves i adults.

Classes 1x1

D'altres acadèmies aposten per oferir grups d'estudi 
molt reduïts o classes particulars que permetin que 

núm. 1786 del 15 al 21 de setembre de 2017
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LES NOVES TECNOLOGIES, 
APOSTA DE FUTUR
És important fer-ne un ús adient i responsable

Tots sabem que les noves tecnologies han cap-
girat les rutines comunicatives, informatives, 
formatives i laborals, entre molts d'altres as-

pectes de la nostra vida quotidiana. Escriure 
en papers i consultar enciclopèdies ja ha 
passat a la història, ara hi ha tot tipus 
d'aparells electrònics amb utilitats ben 
diferents que han canviat les rutines ante-
riors. A més, internet i les xarxes socials han 
facilitat l'accés a la informació i la comunicació 

ESPECIAL TORNADA A L'ESCOLA
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entre persones a un ritme vertiginós. És per 
aquest motiu que és important introduir 
als nostres fills i filles a l'ús responsable 
i adequat de cada una d'aquestes eines. 
L'objectiu és treure el profit més gran pos-
sible a totes les possibilitats que ofereix 
però evitant que aquest ús sigui excessiu 
i descontrolat en els infants i joves. Així 
doncs, és interessant que coneguin que per 
la xarxa poden consumir diversos mitjans 
de comunicació per tal d'estar informats, 
hemeroteques o que poden trobar tota la 
informació que desitgin a tota mena de 
cercadors. D'aquesta manera podran rea-
litzar els treballs de l'escola i aprendre de 
cada tasca que realitzin utilitzant les eines 
que tenen al seu abast.

També cal posar èmfasi en la importància 
de treballar davant d'un ordinador amb 
una bona postura corporal per evitar le-
sions físiques, les quals es produeixen en 
moltes ocasions a les cervicals.

núm. 1786 del 15 al 21 de setembre de 2017
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  L'AFAM organitza una caminada 
amb tres possibles recorreguts, de 
14 km, el segon de 10,5 km i l'úl-
tim de 2,7 km hàbils, per tal que 
altre cop la participació al "Camina 
per l'Alzheimer" sigui massiva. A 
més, els que desitgin participar 
de la causa sense caminar també 
poden inscriure's al recorregut 0 i 
col·laborar econòmicament.

Què cal per inscriure's
Ja estan obertes les inscripcions 
a un preu de 8 euros pels adults, 
i 4 euros els menors de 12 anys. 
Per formalitzar la inscripció cal 
completar dos passos: ingressar 
l'import al compte de La Caixa i 
emplenar el full d'inscripció.

El document es pot emplenar al 
Centre de dia de l'AFAM, al Col·legi 
Cor de Maria, a la Plaça Santa Anna 
de Mataró, a l'Sport Click Event, a 
la plaça Illa Cristina de Cerdanyola, 
al Mataró Parc, al Decathlon i a 
l'Hospital de Mataró.

L'ingrés s'ha de fer al compte 
següent indicant nom i cognoms 
i talla de la samarreta: IBAN ES20 
2100 3132 6622 0011 4954. Es podrà 
recollir la samarreta en els punts 
d'inscripció de plaça Santa Anna 
o una hora abans de l'inici de la 
caminada en el punt de sortida, 
sempre presentant el document 
acreditatiu o el rebut de la caixa.

Diferents opcions i llocs 
per inscriure's

Inscripcions obertes 
per la caminada de 
l'Alzheimer

La caminada del 2016  Daniel Ferrer 

Ciutat
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X Mataró camina per

8 d’octubre de 2017

A
Tres recorreguts:

B
C

14 km
10,5 km
2,7 km

Sant Martí
de Matade Matade Mata

Sant Martí
de MataAvituallamentAvituallamentAvituallament

AvituallamentAvituallament

CargolCargol

(Esmorzar a partir
de les 9,30 h)

[Fi de la caminada]

(Esmorzar a partir
de les 9,30 h)

[Fi de la caminada]

Sant MiquelSant Miquel

Turó
d’Onofred’Onofred’Onofre

Arnau

Turó
d’Onofre

Arnau

AvituallamentAvituallamentAvituallament
Ermita

Santa Rita
Ermita

Santa Rita

Ermita
Sant Simó
Ermita
Sant Simó

Nou Parc
Central

Nou Parc
Central

Can Bruguera
Avituallament
Can Bruguera
AvituallamentAvituallament
Can Bruguera
AvituallamentAvituallamentAvituallamentAvituallament
Can Bruguera
AvituallamentAvituallamentAvituallament
Can Bruguera

Sortida A i B esglaonada
de 8 a 8:30 h del matí
Sortida C a les 9 del matí

Sortida A i B esglaonada
de 8 a 8:30 h del matí
Sortida C a les 9 del matíP. MarítimP. Marítim

CarreteraCarretera
de Mata

Carretera
de MataA

Tres recorreguts:

B
C

14 km
10,5 km
2,7 km

Sant Martí
de MataAvituallament

Avituallament

Cargol

(Esmorzar a partir
de les 9,30 h)

[Fi de la caminada]

Sant Miquel

Turó
d’Onofre

Arnau

Avituallament
Ermita

Santa Rita

Ermita
Sant Simó

Nou Parc
Central

Can Bruguera

Sortida A i B esglaonada
de 8 a 8:30 h del matí
Sortida C a les 9 del matíP. Marítim

Carretera
de Mata

• Samarreta
• Esmorzar
• Sorteig de regals

Preu Inscripció, 8 €
Menors de 12 anys, 4 €

Mitjans de comunicació: Estaments ofi cials:

Facebook:

facebook.com/afamaresme
Twitter:

@afamaresme

Organitza:

www.afamaresme.org

SORTIDA

ARRIBADA

+ info: 93 798 84 81 - 93 796 32 00

Festa solidària
de 13 a 19 h

Al nou Parc Central

Col·laboradors:

HOSPITAL DE MATARÓ
CONSORCI SANITARI DEL MARESME

YERANI
PERRUQUERIA

Manel Pocurull
Càtering

HarmonyVital 

Es Vitalitat, és harmonia, és salut !!!
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Dissabte 

16 

de setembre

Temporada de Músiques 
Tranquil·les // 
18h //
Plaça de Santa Maria 
(Mataró).

SANDER CLASEN,
CANTAUTOR AMB ÀNIMA

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

Festival Solidari FusionArte
Dissabte 16 setembre / A par-
tir de les 14h / Les Esmandies 
Casal de Barri (Rda. O'Donnell, 
94. Mataró) / Entrada gratuïta, 
aportació d'aliments.  
A benefi ci del Banc d'Aliments i 
el Menjador Social Sant Joaquim 
Mataró. Paella popular solidària (ti-
quet 5€, inclou beguda, pa i cafè). 
Concerts fi ns la 1.30h de la mati-
nada: amb les actuacions de Indio 
Blau, Durban, Esteve Martí & Lita 
Palomera, Jordi Vadell, Eclèctics, 
Rekargables i Pirata & la Banda 
del Desierto. 17h, lliurament els 
guardons del 1r Premi de Poesia de 
l'associació d'artistes FusionArte.

Jodie Cash y Toni Espelta
Diumenge 17 setembre / 13h / Barba 
Rossa Burger (Port de Mataró)
Concert de Rock&Roll.

Capvespres als Jardinets: 
'TresCant'
Dijous 21 setembre / 20.30h / 
Biblioteca Pompeu Fabra (Mataró)
Concert-espectacle de polifonia 
i cançó tradicional dels Països 
Catalans: Amadeu Andrés, Isidre 
Caro i Jaume Elias.

Tuparik
Divendres 22 setembre / 21h / Les 
Esmandies Casal de Barri (Rda. 
O'Donnell, 94. Mataró)
Concert d'estiu al Pati de les 
Esmandies, amb la banda que ens 
porta cançons llatinoamericanes.

TEATRE I DANSA // 

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.

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.

Guia cultural

El Cicle de Músiques Tranquil·les 
surt del Casal l'Aliança per 

presentar nova temporada i acam-
pa a la Plaça de Santa Maria en 
una bona ocasió per degustar la 
música de l’alter ego del cantau-
tor de Sant Andreu de Llavaneres 
Alexander Clasen. Amb un estil de 
folk-rock anglosaxó, la seva 
veu esquerdada acom-
panyada de guitarra 
i la passió salvatge 
del seu directe posa 
la pell de gallina. 
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D.O Tast de dansa i vins
Divendres 15, 22 i 29 setembre 
/ 22h / Celler Castellví (C. Cuba, 
42. Mataró) / Preu: 15€.
Una degustació de vins acompa-
nyada de poesia visual i dansa, a 
càrrec de Dans Invitro.

'La fl auta màgica' de W.A. 
Mozart
Dimecres 20 setembre / 20.15h 
/ Foment Mataroní (c. Nou, 11. 
Mataró) / Preu: 16-18€. Teatre 
Principal (c. Església, 45-47. 
Arenys de Mar) / Preu: 15-17€.
Projecció en directe des de la Royal 
Opera House de Londres.´ 

INFANTIL // 

Biblioteca Popular Fundació 
Iluro (c. d'en Palau, 18. Mataró).
Divendres 15 setembre / 17.30h: El 
conte de la rotllana: "Marieta gran-
gera, Marieta cuinera i Marieta met-
gessa", 3 contes de Fina Masgrau 
i il·lustracions de Lourdes Bellver. 
Dimecres 20 setembre / 17.30h: 
Art Time: 'La Tardor', taller d'ac-
tivitats plàstiques, dedicat a l’ac-
tion painting!
Dijous 21 setembre / 17.30h: Els 
Dijous a la Biblio: narració del conte 
"Juguem? d’Ilan Brenman, amb il-
lustracions de Rocio Bonilla. 

'Sigues Guinovart i deixa't por-
tar on l'art et condueixi'
Diumenge 17 setembre / 12h / Nau 
Gaudí (c. Cooperativa, 47. Mataró) 
/ Inscripció: 93 741 29 30.
Vine a pintar la teva maqueta de 
cotxe. Activitat destinada a famílies 
amb nens i nenes de 5 a 12 anys.

'Teixim un tipi'
Diumenge 17 setembre / 18h / Can 
Marfà (Passatge de Can Marfà, 1. 
Mataró). Entrada lliure.
Visita a la fàbrica de Can Marfà, 
lectura de poesia i una història 
i taller familiar, recomanat per a 
nens i nenes de 5 a 12 anys. 

MÚSICA /

Barcelona Ethnic Band
Dijous 21 setembre / 20h / Casal 
l'Aliança (c. Bonaire, 25. Mataró) 
/ Taquilla: 13€. Anticipada: 10€.  
Tret de sortida de la Temporada de 
Músiques Tranquil·les. Una banda 
de folk que recupera cançons 
tradicionals de tot el món. 

 TEATRE /

'Boscos endins, el musical'
Dies 16 i 17 setembre / Dissabte 
21h i diumenge 19h / Teatre 
Principal (c. Església, 45-47. 
Arenys de Mar) / Anticipada: 
10€. Taquilla: 12€. 
Teatre musical a càrrec de Vox-Art, 
cor jove de la Família Cor l’Aixa.
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FESTA /

Festa 5è aniversari de l’Espai 
Joäo Martí
Dissabte 17 setembre / 11 a 20h 
/ Nou Parc Central de Mataró 
Festa per a totes les edats: activi-
tats lúdico-esportives, actuacions 
musicals, parlaments, arrossada 
popular, batucada, etc. 

CONFERÈNCIA /

'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, i 
presentació de l'exposició. 

'Shay (Bondage y disciplina)'
Dissabte 16 setembre / 17.45h 
/ Biblioteca Pompeu Fabra (Pl. 
Occitània, s/n. Mataró)
Presentació del llibre de Susana 
Ortiz (escriptora mataronina) i 
Lucía Galeote.

Narrativa en femení
Dimarts 19 setembre / 19h / Dòria 
Llibres (C. Argentona, 24 Mataró) 
/ Preu 3 sessions: 30€ (1 sessió 
mensual).
Club de lectura conduït per Maria 
José Valle. 1a sessió: '<Lolita', de 
Vladimir Nabokov.

'La societat del futur'
Dimecres 20 setembre / 19.30h 
/ Sala d’Actes Fundació Iluro (c. 
Santa Teresa, 61. Mataró)
Conferència a càrrec de Joan 
Majó, doctor en enginyeria i po-
lític. Organitza: Associació Amics 
de la Ciutat de Mataró.

Talking About...
Dijous 21 setembre / 19h / 
Biblioteca Pompeu Fabra (Mataró):
Sessió de presentació del 8è cicle 
de tertúlies en anglès.

Cicle de presentacions pel 
Referèndum
Dijous 21 setembre / 19.30h / Buc 
de Llibres (Muralla del Tigre, 31. 
Mataró)
Presentació del llibre "La gran ilu-
sión. Mito y realidad del proceso 
indepe" de Guillem Martínez. Amb 
l'autor i Miguel Guillén, politòleg.

FESTES i FIRES //

Mostra de Cultura Popular
Dissabte 16 setembre / Plaça de 
l'Ajuntament Mataró
De 17.30 a 20.30h, Espai de Jocs 
de Fusta Gegants. 18h, Mostra 
de Sardanes. 18.20h, Glossa a 
càrrec de Pau Benítez. 18.40h, 
Contacontes "Els Gegants dels 
Somnis" a càrrec de De viva veu. 
19h, Mostra del Ball de Cavallets 
a càrrec de l’Esbart Dansaires 
d'Iluro. 19.20h, Mostra de música 
tradicional a càrrec de l’EMMM. 
19.40h, Contacontes "Els Gegants 
dels Somnis" a càrrec de De viva 
veu. 20h, Mataró Dansa a càrrec 
de Mestres del Gai Saber i Esbart 
Dansaire Joaquim Ruyra de Blanes 
i música en directe de "+Tradi". 
De 18 a 20h: Taller de diablons 
a càrrec dels Diables de Mataró. 
De 18 a 21h Plaça Gran, Taller de 
fi gures a càrrec de la Vella Verda 
i Demostració de puntes de coixí. 
21.30 h des de la plaça de Santa 
Maria: Correfoc dels Diablons de 
Mataró i el Basilisc. Recorregut: 
plaça de Santa Maria, carrer Nou, 
La Riera, Ajuntament.

VARIS /

Cursa solidària 'Lluitem contra 
l'esclerosi múltiple'
Dissabte 16 setembre / 20h / 
Platja del Cavaió (Arenys de Mar) 
/ Preu: 6€.
Cursa solidària nocturna, recorre-
gut de 5 km.

Empedrat de Contes
Dimarts 19 setembre / 18h / 
Biblioteca Pompeu Fabra (Mataró).
Narració del conte "Benvingut 
setembre! Amb les històries d'en 
Ninot", a càrrec de Toni Mas. 

Empedrat de Contes
Dimecres 20 setembre / 19h / 
Biblioteca Antoni Comas (C. de 
Prat de la Riba, 110. Mataró).
"Les disfresses encontades" a càr-
rec de Sandra Rossi.

XERRADES I LLIBRES /

'On bouquine!'
Divendres 15 setembre / 19h /
Biblioteca Antoni Comas (Mataró)
Sessió de presentació del tercer 
cicle de tertúlies en francès, amb 
Mercè Tomé.

Presentació: 'Encara hi ha pa-
pallones al jardí'
Dissabte 16 setembre / 12h / 
Biblioteca Municipal (c. Gran, 3-5. 
Argentona)
Presentació del llibre d'Emília 
Illamola, amb l'autora acompanya-
da de Montserrat Rodó, escripto-
ra, i de Laura Gállego, periodista.

Desobeeix, rebel·la't, LLEGEIX!
Dissabte 16 setembre / 19h / Dòria 
Llibres (C. Argentona, 24 Mataró) 
/ Preu 3 sessions: 15€ (1 sessió 
mensual).
Club de lectura per a joves, conduït 
per Sara Brujo. 1a sessió: 'Ànima', 
de Wajdi Mouad.

Agenda www.totmataro.cat/agenda 
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RUTES I VISITES //

Vapors, fàbriques i cooperati-
ves del Mataró industrial
Dissabte 16 setembre / 18h / Nau 
Gaudí (c. Cooperativa, 47. Mataró)
Ruta guiada per conèixer el ric pa-
trimoni històric de Mataró.

Vil·la romana de Torre Llauder
Dissabte 16 setembre / 19h / Vil·la 
romana de Torre Llauder (Mataró) 
Visita guiada a les restes de la 
vil·la romana de la ciutat d’Iluro.

Conjunt barroc dels Dolors
Dissabte 16 setembre 11.30 i 19h / 
Dimarts 19, 11.30h / Dijous 21, 18.30h 
/ Basílica Santa Maria (Mataró) / 
Inscripcions: 659.132.649. 
Visita guiada per descobrir  la 
Capella, la sagristia i la Sala de 
Juntes del conjunt barroc, obra 
del pintor Antoni Viladomat.

Ruta teatralitzada al Castell 
de Burriac
Diumenge 17 setembre / 10h / Can 
Benet (Cabrera de Mar) / Preu: 
5€. Inscripcions: 674 011 450 o 
turisme@cabrerademar.cat
Vine a conèixer la història del cas-
tell i les seves llegendes.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

IX Pedalada a Mataró: 
Mobilitza't per un aire més net
Diumenge 17 setembre / 10.30h / 
Des del Pati del Cafè Nou (Mataró)
Pedalada popular dins la Setmana 
de la Mobilitat Sostenible i Segura.

TALLERS I CURSOS //

Tallers a la Destil·leria 2017-18
La Destil·leria Espai Cultural 
(Camí 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 l'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.

RUTA /

Ruta modernista teatralitzada
Dissabte 16 setembre / 10h / 
Ajuntament de Mataró
Ruta teatralitzada pels edifi cis més 
signifi catius del Modernisme ma-
taroní en una síntesi històrica de 
l’època i amb referències biogràfi -
ques dels arquitectes del moment.

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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Fundació Palau (c. Riera, 54. 
Caldes d'Estrac). 
Inauguració: dissabte 16 de setem-
bre a les 12h. Fins l'11 de novembre:
• 'Encontres amb l'Alquimista', del 
col·lectiu Escafandre. 
Fins al 5 d'octubre:
• 'Josep Palau i Fabre. Jo sóc el 
meu propi experiment' .

Biblioteca Pública Pompeu 
Fabra (Pl. Occitània. Mataró).
Del 18 de setembre al 14 d'octubre: 
• 'Històries dins d’una ampolla', 
miniatures de Guillem Aymerich.
Fins al 29 de setembre:
• '75 anys de tracció a vapor a 
RENFE': fotografi es comentades 
de màquines locomotores.

'Mataró per Puig i Cadafalch. 
Llums i ombres'
Museu Arxiu Santa Maria (c. Beata 
Maria, 3. Mataró) / Inauguració: 
dijous 21 de setembre a les 19.30h. 
Fins al 28 d'octubre.

Col·lectiva Sant Lluc 2017
Ateneu de la Fundació Iluro 
(La Riera, 92. Mataró) / 
Inauguració: dijous 21 de setem-
bre a les 19.30h. 
Obres de membres de l'Associa-
ció Sant LLuc per l'Art i alumnes 
de Batxillerat Artístic de la ciutat.

'Mataró en blanc i negre'
DigiFoto (Avda. Maresme, 283. 
Mataró)  / A partir del 14 de 
setembre.
Fotografi es de Cristina Villa.

'Joan Serra i Mia Llauder, 
Confl uències del fang'
Col·legi Aparelladors i Arquitectes 
Tècnics (Pl. Can Xammar, 2. 
Mataró) / 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) / 
Fins al 29 de setembre. 
Fotografi es de Ramon Manent.

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).  

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

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

'Fusió'
C.C.Calisay (Riera Pare Fita, 31. 
Arenys de Mar) / Fins al 24 de 
setembre. 
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.

'Escultures: Gliptopoètica'
Gliptoteca Enric Monjo (Camí Ral, 
30. Vilassar de Mar) / Fins al 5 
de novembre. 
Diàleg creatiu: escultura de Philippe 
Lavaill i poesia de Vicenç Llorca.

'Imaginarium'
Museu del Càntir (Pl. Església, 9. 
Argentona) / Fins al 22 d'octubre.
Pintures de Rafael Romero.

'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. 

'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 /

'Elisa Schaar. Summerswing'
Casal Nova Aliança (C. Bonaire, 
25. Mataró) / Inauguració: diven-
dres 15 de setembre. Fins al 8 
d'octubre. 
Recull d’acrílics de l'artista, de 
2010 a 2017. Organitza: Associació 
Sant Lluc per l’Art.
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Sèniors

Nivells de consciència

Cal d'antuvi establir una clara dife-
rència entre un significat moral de 
la consciència per valorar el bé i el 
mal, i un altre de científic, utilitzat 
per indicar els nivells de coneixe-
ment de la realitat, incloent-hi els 
de la pròpia persona. En aquests 
moments, els fonaments de la físi-
ca quàntica estan posant en relleu 
nivells de consciència (científics), 
que suposen uns dels més grans 
enigmes de la ciència i la filoso-
fia. La física quàntica està generant 
canvis radicals en els plantejaments 
de la ciència, que afecten concep-
tes bàsics com els de la matèria i 
l'energia, que permeten des de la 
ciència, poder parlar d'espiritua-
litat, científicament ignorada amb 
anterioritat.

En l'actualitat el coneixement 
de la realitat es mesura amb nivells 
de consciència, que inclouen as-
pectes emocionals, intel·lectuals i 
espirituals. S'està generant un nou 
paradigma de la realitat, que en la 
mesura que sigui conegut i tingut 
en compte, s'anirà decantant cap 
a una nova cultura més espiritual, 
molt allunyada de l'actual excessi-
vament materialista. Ens trobem 
davant d'una transició científica i 
cultural, que mitjançant la trans-
formació digital, pot acabar amb 
la desaparició de la propietat pri-
vada i amb el naixement d'un nou 
concepte del treball més proper al 
de la liberactuació, entesa com la 
forma de passar-ho bé, amb molt 
de sentit de l'humor i creativitat, re-
alitzant, lliurement, activitats sense 
afany de lucre, per aconseguir l'au-
torealització personal en un entorn 
individualista comunitari, per ser 
més amb els altres.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com
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fi siques: 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). • 
Sesions formatives. • Excursions. 

UDP. Casal de gent gran 
Les Santes-Escorxador. C. 
Floridablanca, 118. Mataró. Telf: 
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 //

68è Homenatge a la Vellesa
Diumenge 17 setembre / Plaça 
Nova (Argentona)
Argentona torna a homenatjar la 
seva gent gran majors de 75 anys. 
8:30h, Cercavila amb els Gegants 
i Nans. 8:45h, Concentració a la 
plaça de l'Església dels avis home-
natjats. 9h, Missa a la Parròquia de 
Sant Julià. 9:45h, Anada des de 
l'Església parroquial fi ns a la pla-
ça Nova. 10:30h, Desdejuni servit 
pel restaurant Sant Jaume. Acte 
públic d'homenatge a la vellesa. 
Parlaments. Fi de festa a càrrec del 
grup d'Havaneres Vol de Gavines.

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. Telf: 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

85€
desde

/mes

IMPLANTE

CORONA
+

490€IMPLANTE
DENTAL

CLÍNICA DENTAL MARMOL
ESPECIALISTAS EN IMPLANTOLOGÍA,
ORTODONCIA Y ESTÉTICA DENTAL

ESPECIALISTAS EN IMPLANTOLOGÍA,
ORTODONCIA Y ESTÉTICA DENTAL

Ma ta ró: Camí Ral, 377 Entlo. 2ª | T 93 755 30 95
Pre mià  de  Ma r: C/ L’Eixample 80 | T 93 751 77 42

més que una clínica

Desde 2.000€  hasta 3.800€

Descubre la ortodoncia invisible
con nuestro especialista el Dr. Xavier Pont

Platinum Elite en invisalign

www.ma rmolc linic a de nta l.c om  |  

·················································································
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Apunts
psicològics

Una llista d'emocions

1 Avorriment. 2 Admiració. 3 
Alegria. 4 Amargura. 5 Estimar. 6 
Anhel. 7 Antipatia. 8 Penediment. 
9 Gelosia. 10 Cobdícia. 11 Ràbia. 
12 Còlera. 13 Compassió. 14 
Confiança. 15 Confusió. 16 
Commoció. 17 Desengany. 18 
Desesperació. 19 Dol. 20 Enveja. 
21 Esperança. 22 Estar ofès. 23 
Felicitat. 24 Hostilitat. 25 Il·lusió. 
26 Impotència. 27 Indiferència. 
28 Indignació. 29. Enuig. 30 Por. 
31 Odi. 32 Rebel·lió. 33 Feixugor. 
34 Plaer. 35 Preocupació. 36 
Plaer. 37 Resignació. 38 Orgull 
39. Venjança. 40 Seguretat. 41 

Culpa. 42 Llibertat. 43 Buidor. 
44 Sequera. 45 Serenor. 46 
Soledat/Solitud. 47 Sorpresa. 
48 Vergonya. 49 Desànim. 
50 Agraïment 51 Coratge. 53 
Tendresa. 54 Frustració. 55 
Entusiasme. 56 Enamorament. 
57 Hipocresia. 59 Remordiment. 
60 Indignació.

Amb tots aquests aspectes 
emocionals, cada persona hau-
rà d'anar fent el seu propi mapa 
i món emocional; dit d'una altra 
forma: que pugui posar nom con-
cret a les seves reaccions corporal-
emocionals (que és una sola cosa) 
per conèixer-les, comprendre's i 

gestionar-ho el millor possible. 
Aquesta feina és INTRANSFERIBLE 
si no es fa, m'atreveixo afirmar 
de forma contundent, és la forma 
d'esdevenir esclaus d'una socie-
tat tecnificada que no té gens en 
compte tot allò que és sensible, 
delicat, afectuós, interior o espi-
ritual. La ciència i la tècnica no 
donen valors. Les persones són 
les que donen valors a les coses. 
La societat posa valors interes-
sants a la seva ideologia: produc-
ció i consum.

JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat
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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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“perquè tothom sàpiga que hi ha 
una associació petita que fa una 
tasca al barri de Rocafonda i el 
Palau setmana rere setmana des 
del 2012”, destaca Hendrasatya.

Activitats per a totes les edats
Des de Joäo Martí han programat 
diferents activitats per a infants, 
joves i adults com, per exemple, 
partits de futbol, tallers de diver-
sos tipus, activitats per treballar 
les habilitats, entre d'altres. També 
prepararan una arrossada popu-
lar per dinar i cal destacar la gran 
batucada que tindrà lloc a les set 
del vespre. | Laia Mulà

La programació prevista
11:00 Inici de Festa i inici de les 
activitats lúdic esportives que du-
raran tot el dia
12:00 Actuacions musicals
13:00 Parlaments
14:30 Arrosada Popular 
17:00 Actuacions musicals
18:00 Activitats
19:00 Batucada
20:00 Cloenda.

 L'any 2012 va començar la seva 
activitat l'associació Joäo Martí, 
un espai situat a Rocafonda i el 
Palau que treballa pel creixement 
i l'acollida dels infants i joves amb 
menys possibilitats culturals i eco-
nòmiques. Ara volen celebrar el 
seu cinquè aniversari celebrant 
una gran festa amb tots els ciuta-
dans de Mataró. “Ens feia il·lusió 
celebrar-ho fent una gran festa 
al Nou Parc Central”, explica Ray 
Hendrasatya, el president de Joäo 
Martí.

El diumenge dia 17 de setem-
bre organitzaran un dia ple d'ac-
tivitats des de les 11 del matí fi ns 
a les 8 del vespre al Parc Central 
Nou. Amb la festa també volen 
donar-se a conèixer a tota la ciutat 

L'espai Joäo Martí organitza una gran festa el dia 
17 de setembre al Nou Parc Central

Cinc anys pel creixement 
personal dels infants

 Els Mossos d'Esquadra van dete-
nir dissabte al vespre a Mataró un 
home de nacionalitat marroquina i 
de 18 anys com a presumpte autor 
material de l'homicidi de dijous 
passat a Ciutat Vella, a Barcelona. 
La detenció va tenir lloc després 
que el presumpte autor es perso-
nés a dependències de la Policia 
Local de Mataró per informar de 
la seva participació en els fets. El 
detingut va passar a disposició ju-
dicial i el jutge va decretar el seu 
ingrés a presó.

L'homicidi va tenir lloc poc des-
prés de la mitjanit de dijous quan 
els Mossos van rebre l'avís que 
s'havia produït una baralla entre 
diverses persones al carrer a Ciutat 
Vella i que hi havia diversos ferits. 
Quan van arribar els agents van 
constatar que hi havia tres perso-
nes ferides, una de les quals amb 
lesions greus que va ser traslladada 
en estat crític a l'hospital on hores 
més tard va morir. El fi nat és un 
home de nacionalitat algeriana i 
de 27 anys. 

Els Mossos ja havien detingut un 
home de nacionalitat marroquina 
i de 19 anys relacionat amb aquest 
incident. Una vegada va passar a 
disposició judicial, el jutge en va 
decretar la posada en llibertat amb 

L'individu es va personar a 
la comissaria 

Detenen a Mataró el 
presumpte autor d'un 
homicidi a Barcelona

L'espai Joäo Martí obre la seva feina a tot Mataró

La comissaria Local  Arxiu 

Arxiu

9

Seran nou hores 
d'activitats per donar a 
conèixer la feina de 
l'entitat a la ciutat

Ciutat núm. 1786 del 15 al 21 de setembre de 2017

Tot 3 ciutat Joao.indd   2 13/9/17   11:31



Sin título-3   1 6/9/16   17:11



A
R
m
o
t
o
r
s
-
M
a
t
_
g
a
m
a
_
S
U
V
_
2
2
8
x
1
5
0
_
c
a
t
.
p
d
f
 
 
 
1
 
 
 
0
4
/
0
9
/
1
7
 
 
 
1
1
:
3
6

Sin título-6   1 6/9/17   17:38



www.eltotesport.com |  P. 1FUTBOL

PORCEL.LANIC 60x120cm PORCEL.LANIC 60x120cm 
1ª QUALITAT1ª QUALITAT
RECTIFICATRECTIFICAT

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

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

Més de 20 anys d’Experiència i Qualitat

ésésés
Ferreteria, banys, cuines, parquet, paviments... PORCEL.LANIC 60x120cm PORCEL.LANIC 60x120cm 
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El CE Mataró remunta per mantenir-se en el grup de líders de 2a

SEGONA VICTÒRIA

núm. 1491
Del 15 al 21 de setembre de 2017

totel Esport
www.eltotesport.com
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redaccio@eltotesport.com
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clubs.
Edita: El Tot Mataró S.L.

el Esporttot
Jordi Vizcaíno
Bàsquet  AE Boet MataróEl Personatge

Serà l'entrenador del 
Boet Mataró femení 
en el seu debut a Copa 
Catalunya

Opinió Ferran Àngel
Col·laborador el Tot Esport

Si l'any passat vam aprendre una 
cosa de Copa Catalunya va ser 
que, si hi ha interès i ganes, es pot 
aconseguir una competició molt 
atractiva, tot i que es tracti de la 
5a categoria estatal. Acords de re-
transmissió dels enfrontaments 
amb la Xarxa TV, una competició 
ben mimada i activitats per atreure 
els espectadors neutrals. El resul-
tat? Millora d'assistència als pave-
llons i grans audiències televisives 
(comparant-les amb els números 
habituals de la Xarxa). 

Aquest any, amb l'ascens del 
Mataró Parc Dori Dori Boet a 
Copa Catalunya femenina tindrem 
l'oportunitat, a més a més, de 
sumar-hi un derbi mataroní a tot 
l'espectacle. El Platges de Mataró, 
que la temporada passada va dis-
putar la Final a Quatre d'ascens, 
deixarà de ser l'únic conjunt de la 
ciutat, i de la festa del bàsquet local 
que es viurà entre tots dos conjunts 
n'hauria de sortir guanyador el 
bàsquet de tota la ciutat.

És un fet demostrat que poques 

coses generen més expectació a 
l'esport que derbis locals. Doncs 
per desgràcia no ho podrem viure 
a la Lliga EBA –competició orga-
nitzada per la FEB– perquè amb la 
distribució dels grups de la catego-
ria, ha decidit deixar els dos con-
junts de la ciutat (Mataró Feimat 
i Mataró Parc Boet) en grups di-
ferents, privant-nos així d'un es-
pectacle que, com ja vam veure di-
versos cops a Copa Catalunya, era 
un esdeveniment de primer nivell 
a la ciutat que omplia les grades 
del Palau Josep Mora i de l'Eusebi 
Millán.

Aquest cap de setmana, concre-
tament diumenge a dos quarts de 
set de la tarda, tindrem l'oportu-
nitat de veure l'únic derbi de la 
temporada, en plena pretempora-
da i en el marc de la Lliga Catalana 
EBA que organitza la Federació 
Catalana. No és la festa que la ciu-
tat es mereix, però com a mínim 
tindrem un tastet del que podria 
ser si les coses, a vegades, es fessin 
amb cap.

El despropòsit de grups de Lliga EBA
Aquest diumenge es viurà l'únic derbi local de la temporada

Agenda
CASA

HANDBOL 1a Estatal Masc.
JH MATARÓ- S.EST.PALAUTOR.
Dissabte 16 | 20:15 h | Pavelló Teresa M. Roca

BÀSQUET Lliga Catalana EBA
MAT. FEIMAT - MAT.PARC BOET
Diumenge 17 | 18:30 h | Pavelló J.Mora
BÀSQUET Copa Catal. Fem.
AE BOET MATARÓ - ROSER
Dissabte 16 | 18:05 h | Pavelló E.Millan

FUTBOL 3a Catalana
UD CIRERA - LLOREDA
Diumenge 17 | 12 h | Mpal. Cirera
MOLINOS - ARENYS MAR
Diumenge 17 | 12 h | Mpal. Vista Alegre Molins
LA LLÀNTIA - CALELLA
Diumenge 17 | 12:15 h | Mpal. La Llàntia
FUTBOL SALA 2a Divisió B
FUTSAL ALIANÇA- FLORESTA
Diumenge 17 | 12:15 h | Pavelló Teresa M. Roca

FORA
HANDBOL Plata Est. Fem.
SANT VICENÇ - JH MATARÓ
Dissabte 16 | 19:30 h | Pav. S.Vicenç des Horts

FUTBOL 2a Catalana
PARC- CE MATARÓ
Diumenge 17 | 12 h | Complex Esp. Fort-pienc

HOQUEI PATINS 1a Nac. Cat. Fem.
LLORET - CH MATARÓ
Diumenge 17 | 17:30 h | Mpal. Lloret
+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO
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2  CE MATARÓ

1  GUINEUETA

CE MATARÓ: Cesc de Bode, Isma, Kiku 
Parcerisas, Sergio López (Lluís 46'), 
Marcel (Víctor Yustos 28'), Parri, Fiti 
(Sergi Sànchez 56'), Ricky (Dani 56'), 
Bargalló, Rodri (Youssef 81'), Aitor.

GOL: 33' Ferran Sànchez (0-1); 73' KIKU 
(1-1); 85' YOUSSEF (2-1).

SEGONA
CATALANA

L'equip groc-i-negre va fer una 
molt bona segona part

El CE Mataró va guanyar el segon 
partit de la temporada, remuntant 
davant la Guineueta. Un molt bon 
equip que la temporada passada 
va acabar en tercer lloc, just per 
sota de l'equip groc-i-negre i que, 
en aquesta, segur que també llui-
tarà a la part alta. 

No va ser un partit molt brillant 
pel que fa al joc, però sí dels que 
agrada veure, sobretot quan el teu 
equip acaba guanyant. Més d'una 
dotzena d'ocasions clares de gol 
entre els dos equips, que van bus-
car, tant un com l'altre, el triomf 
fins al final. 

La primera part va ser clarament 
dels visitants que després d'haver 
tingut diverses ocasions (un parell 
frustrades per Cesc i una altra en-
viada a fora a porta buida), es van 
avançar a la sortida d'un córner 
amb rematada de cap sota pals. 
Per part local també Bargalló en va 

tenir dues de clares i el porter va 
aturar una falta llançada per Isma. 

A la represa, amb els canvis fets 
per Alberto Aybar, l'equip groc-i-
negre va passar a dominar el partit. 
Kiku va estar a punt de marcar a 
la sortida d'una falta i poc després 
ell mateix va encertar a la sortida 
d'un córner llançat per Aitor. 

I després que Víctor Yustos es-
tavellés un xutàs impressionant en 
el travesser (i potser botant dins), 
va aparèixer Youssef, que acabava 
d'entrar en joc, per resoldre el par-
tit amb una gran jugada personal 
amb xut ajustat des de la frontal. 

En queden tres a dalt

2a jornada (10 setembre)

Besós BV - Hermes ................................ 2-1
Montcada - Llefià .................................. 2-4
CE MATARÓ  - Guineueta ....................... 2-1
ARGENTONA - MASNOU .........................0-1
Distrcite 030 CE - Canyelles ................ 3-1
Europa B - Parc ....................................... 3-1
Sarrià - Piferrer ......................................6-1
LLAVANERES - S.Andreu Barca ........... 3-2
Sant Adrià - SANT POL .........................0-3

Classificació 
Llefià, CE MATARÓ, MASNOU 6; SANT POL, 
Districte 030, Europa B, Sarrià 4; Mont-
cada, Parc, Besós BV, LLAVANERES 3; FP 
Hermes, Guineueta, Piferrer, ARGENTONA 
1; Canyelles, Sant Adrià, S.Andreu Barca 0.

3a jornada (17 setembre)

UD Parc - CE MATARÓ (DG 12 h)
Unif. Llefià - LLAVANERES (DG 18H)
F.P. Hermes  - ARGENTONA (DG 18H)
El Mataró visita un rival inèdit
El C E Mataró, després de guanyar els 
dos primers partits, busca el tercer 
triomf seguit a Barcelona, al camp de 
la Unión Deportiva Parc, equip nou a 
la categoria, després del seu ascens.
L'equip barceloní juga al camp del 
Fortpienc, situat entre Glòries i la 
Ciutadella. En el primer partit van 
superar el Llavaneres per 3-1.

Triomf groc i negre amb gran 
remuntada

Kiku disposa d'una ocasió. | TOT MATARÓ

Instant en que el conjunt visitant s'avançava al marcador. | DANIEL FERRER
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el Esporttot FUTBOL

TERCERA
CATALANA

Repòquer amb 6 punts

2a jornada (10 setembre)

Arenys Mar - Poble Sec ......................sus.
Calella - MOLINOS ..................................0-5
Vilassar B - Premià Dalt ...................... 2-3
Young Talent Bad.- Santvicentí ..........5-1
ROCAFONDA - LA LLÀNTIA ...................0-5
Lloreda - La Salut .................................... 1-1
MATARONESA - CIRERA ..........................0-1
Pomar- Singerlín ...................................0-3
PLA D'EN BOET- Cabrils ........................0-4
Classificació 
LA LLÀNTIA, Cabrils, CIRERA, Premià 
Dalt, MOLINOS 6; Young Talent i La 
Salut 4; Poble Sec 3; Singuerlín 2; 
Santvicentí, Vilassar Mar B, Lloreda, 
Pomar 1; ROCAFONDA, MATARONESA, 
Calella, Arenys Mar i PLA D'EN BOET 0.

3a jornada (16/17 setembre)
CIRERA - Lloreda (DG 12 h) 
LA LLÀNTIA - Calella (DG 12:15 h)
MOLINOS - Arenys de Mar (DG 12 h)
Singuerlín - PLA D'EN BOET (DG 12 h)
Cabrils - MATARONESA (DS 18:15 h)
La Salut - ROCAFONDA (DG 12 h)

Els líders juguen a casa
Els tres equips que han sumat els 6 
punts juguen a casa i en canvi els tres 
que no han puntuat es desplacen. 

Coŀ laboració
Podeu col·laborar setmanalment a mi-
llorar la informació enviant un mail a 
redaccio@eltotesport.com, abans de 
cada dilluns. Moltes gràcies.

La Llàntia goleja a Rocafonda 
i és el nou líder

3  CALELLA

5  MOLINOS

MOLINOS: Ramos, Marc Fernàndez, Abel 
Moreno, Héctor Deniz, Rubén Moreno, 
Roca, Manrique (Borrego 88'), Augusto 
Campos (Adrián García 65'), Toni Martín 
(García Mesa 77'), Óscar, Israel.

La primera part va ser molt in-
tensa i Izar als 35' va aconseguir 
el que seria el gol del triomf. La 
Mataronesa arribava amb facilitat, 
però no aprofitaven les ocasions.
La segona meitat va continuar amb 
el mateix guió i el Cirera es va de-
fensar amb ordre i la Mataronesa 
tampoc va tenir encert.

0  ROCAFONDA

5  LA LLÀNTIA

ROCAFONDA: Mérida, Berenguel, Rosa, 
Marc Bou, Soto, Guillem Bou, Águila 
(Brassier 46'), Touré, Kambi, Chennaki, 
Navarro.
LA LLÀNTIA: Lloret, Jerreh, Llavero, 
Artero, Jordi Cano (Jawara 75'), Ibra 
(Yusupha Baldeh 55'), Ángel Vega (Nassir 
68'), Ibu Baldeh (Delfín 55'), Arafan (Blasco 
75'), Salvia, Seidou.

L'equip verd va fer un recital i fent 
valer la seva superior experiència 
va golejar l'equip novell. Es van 
avançar amb un gol de Seidou als 
4'. I després els locals van rebre 
dos gols dels anomenats psicolò-
gics, quan Àngel Vega va marcar 
de penal als 44' i Arafan al primer 
minut de la represa deixant el matx 
decidit. Després Seidou Diaby va 
arrodonir la golejada completant 
un "hat-trick".

0  MATARONESA

1  CIRERA

MATARONESA: Marcos, Koke (Beltran 
65’), Hidalgo (Espin 78’), Lianes, Ariel, 
Moya (Navarro 65’), Axel (Cristian 72’), Ibra, 
Chema (Edu 61’), Nabil, Carlos,  Olmo i Aitor.
CIRERA: Jan Pol, David (Badji 85’), 
Albertito, Izar (Marc 65’), Aleix (Isaac 
77’), Pereira, Othman (Peque 65’), Yustos, 
Pol, Cristian i  Albert Garrido (Baba 65’).

Els molinencs van ser superiors a la 
primera part i van encarrilar el triomf amb 
gols de Campos (18'), Martín (25') i Héctor 
(40'). Els calellencs van ajustar a 3-4 quan 
faltaven deu minuts, amb gol de Martín 
pel mig. Un gol de García Mesa va donar la 
tranquil·litat. 

0  PLA D'EN BOET

4  CABRILS

PLA D'EN BOET: Jairo, Javi Rodríguez 
(Carrasco 61'), Ordóñez, Eric (Valencia 
80'), Collado, Marc Palau, Elías (Marc 
Pérez 61'), Carlos Gonzàlez, Valle 
(Daodui 80'), Cortés, Miquel (Vela 46').

El Pla d'en Boet va rebre la segona golejada 
a casa en les dues jornades disputades, en 
les quals encara no ha pogut marcar cap 
gol. Caldrà treballar bé per oblidar aquests 
dos resultats negatius i poder començar a 
buscar la remuntada.

L'onze titular de la Llàntia. | D.F

La Llàntia va ser molt superior. | D.F
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Els mataronins no van poder superar el tot poderós Barceloneta. | TOT MATARÓ

que els mariners s'escapessin en 
el marcador, arribant-se al descans 
amb 1-6. Després en els dos darrers 
quarts el Quadis va tornar a estar 
molt ferm, per acabar perdent per 
un honrós 5-10, guanyant fins i tot 
el darrer per 3-2. Cal destacar la 
lluita de tot l'equip en defensa i la 
constància per poder atacar contra 
una defensa tan dura i eficaç. S'han 
d'anar polint coses però sembla 
que l'equip pot fer una bona cam-
panya tant a l'Eurocup, de la qual 
disputarà la primera fase la darrera 

Tot i no superar les "semis", a 
quarts s'havia desfet molt bé 
del CN Barcelona (11-7)

El Quadis CN Mataró va oferir molt 
bona imatge a la semifinal de la 
Copa Catalunya disputada a Molins 
de Rei davant un Barceloneta, quasi 
sempre campió de tot, i que aques-
ta temporada amb un equip millor. 

L'equip de Beto Fernàndez va 
estar molt bé a la primera part, ju-
gant de tu a tu, per acabar amb 1-2. 
A la segona part van ser castigats 
amb quatre exclusions i això va fer 

setmana de setembre, com a la lliga 
que començarà la setmana següent.

El diumenge en la final el 
Barceloneta es va fer amb el títol 
guanyant per 8-7 al Mediterrani.

Gran partit de quarts a casa
El Quadis CN Mataró va jugar el 
dijous a casa el partit de quarts 
de final, obtenint la classificació 
davant d'un rival sempre complicat 
com és el CN.Barcelona. L'equip lo-
cal va començar bé, amb dos gols 
del nou fitxatge "Pitu" Puig i dos 
més de Ramiro Veich, per fer pu-
jar el 4-0 al final del 1r quart. Al 2n 
quart els cenebistes van reaccionar 
i al descans només perdien de dos 
(5-3). El Quadis va recuperar les 
bones sensacions en atac  i Yàñez, 
un altre dels fitxatges, va marcar 
dos gols que van tornar a obrir la 
diferència a quatre gols decidint 
ja el matx, que va acabar amb 11-7.

Van jugar pel Quadis CNM en 
aquests dos partits: Mario Lloret, 
Ramiro Veich, Josep Puig, Marc 
Corbalan, Víctor Fernàndez, Edu 
Mínguez, Pol Barbena, Àlex Codina, 
Raül Loste, Albert Merino, German 
Yàñez i Marc Pannon.

La mataronina va fer tres 
gols en la lluita pel bronze 
però va caure amb Holanda

No va poder ser. La jugadora mata-
ronina Alba Bonamusa, tot i ser la 
màxima golejadora de la selecció 

espanyola amb tres gols, no va 
poder evitar la derrota davant 
Holanda (6-9), en el partit en el 
qual es lluitava per la medalla de 
bronze. D'aquesta manera, des-
prés de tres mundials júniors amb 
medalla, Espanya es queda sense 
pujar al podi, i Alba Bonamusa, no 
ha pogut obtenir la seva tercera 
medalla d'alt nivell amb seleccions, 
per afegir a les dues que va obtenir 
l'any passat en categoria juvenil 
al mundial i en júnior a l'europeu.

La selecció espanyola va comen-
çar bé, però es va enfonsar en els 
dos darrers quarts, en els quals va 
encaixar un parcial de 2 a 5.

Anteriorment, i després d'ha-
ver acabat en primer lloc de grup, 
dimecres Espanya havia guanyat 
Hongria clarament per 15-8 en par-
tit de quarts de final, amb tres gols 
de quatre llançaments de l'Alba, 
que va estar, junt amb Paula Crespi 
i Alejandra Aznar, la màxima go-
lejadora d'Espanya. El divendres 
Espanya va perdre davant Rússia 
per 9-6, quedant fora de la final del 
Mundial que havia disputat en les 
tres darreres edicions. Espanya va 
començar dominant amb un 0-2 (el 
segon gol d'Alba Bonamusa), i al 
descans encara dominaven per 3-4. 
Però les russes van fer un parcial de 
3-0 capgirant el marcador i a partir 
d'allà Espanya ja va anar a remolc 
i amb massa nervis i sense encert.

El Quadis lluita, però cau davant el 
Barceloneta a la Copa Catalunya

Alba Bonamusa es queda sense 
medalla al Mundial Júnior

Alba Bonamusa, del CN Mataró. | CNM

TOTESPORT 1491 (1-6).indd   5 13/9/17   18:22



el Esporttot BÀSQUET

principi de pretemporada. Sempre 
a remolc, els mataronins no van 
arribar a tenir opció de victòria 
en cap moment,

L'únic derbi de la temporada 
decidirà l'accés a quarts
Després d'aquesta derrota el 
Mataró Feimat s'haurà de refer 
ràpidament, ja que aquest cap de 
setmana arriba l'únic derbi ma-
taroní de lliga EBA que es jugui 
aquesta temporada, ja que els de 
Charly Giralt rebran el Mataró Parc 
Boet d'Alberto Peña al Mora aquest 
diumenge a les 18:30.

Tot i tractar-se d'un partit de 
preparació, de ben segur que els 
dos equips jugaran ben motivats. 
A més a més, i sobretot pel que 
fa al conjunt taronja, una victòria 
suposaria la classificació per als 
quarts de final de Lliga Catalana 
EBA, després d'haver derrotat al Vic 
en la 1a jornada. El Mataró Feimat, 
per la seva banda, necessita una 
victòria molt contundent que per-
metés recuperar l'average general 
i també aconseguir la classificació.

64 CB VIC

38 MATARÓ FEIMAT 

MATARÓ FEIMAT: Diallo, Solé, Guallar, 
Serratacó, Cabrera, Rodríguez, Ventura, 
Ariño, Romero, Espiga, Tardio i Sola.

PARCIALS: 18-7, 18-12, 16-12 i 12-7.

Últim derbi viscut al Mora. | ARXIU

De bon principi ja es van veure 
els mataronins a remolc que, a més 
a més, pagaven també les errades 
i el mal encert característic del 

Els mataronins van estar 
molt desencertats a la seva 
estrena a la Lliga Catalana 
EBA

El Mataró Feimat es va estrenar 
aquest cap de setmana passat a 
la Lliga Catalana d'EBA, després 
de descansar la jornada anterior, i 
com era previsible, la falta de forma 
es va fer més que evident davant 
d'un conjunt, el Vic, ja més rodat.

El Mataró Feimat paga la falta de 
preparació i cau contra el Vic

Dos equips de Mataró a la Copa 
Catalunya femenina que comença

El Roser, aquí jugant contra el Platges, serà el primer rival del Boet. | ARXIU

Platges de Mataró i Mataró 
Parc Dori Dori Boet s'estrenen 
aquest cap de setmana

Comença la Copa Catalunya feme-
nina –tercera categoria del bàsquet 

estatal– amb la presència de dos 
equips mataronins, el Platges de 
Mataró, que la passada tempora-
da va arribar a la Final a Quatre, i 
el Mataró Parc Dori Dori Boet, que 

tot just ha aconseguit l'ascens a la 
categoria per primer cop a la seva 
història. Tots dos equips es troben 
al grup 2 de la categoria, format 
per nou equips.

En aquesta jornada el Platges 
de Mataró debutarà diumenge a 
les 17:45 a la pista del Bencriada 
deBanyoles, mentre que el Mataró 
Parc Dori Dori Boet rebrà a l'Euse-
bi Millán el CB Roser barceloní el 
dissabte a les 18:05.

Jornada 1
Draft Gramenet - Bàsquet Molins
Bencriada - PLATGES DE MATARÓ
CEJ L'Hospitalet - Viladecans
MATARÓ PARC DORI DORI BOET - Roser

Els derbis a la 4a i 13a jornada
Els dos derbis entre els clubs de la 
ciutat es viuran la 4a jornada al Mora, 
el 7-8 d'octubre, i a la 13a a l'Eusebi 
Millán, el 16-17 de desembre.
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el Esporttot FUTBOL SALA

El Futsal Aliança Mataró va viure la seva presentació aquest diumenge. | D. FERRER

El filial del Barça va ser el 
campió de segona divisió la 
temporada passada

Després de suspendre's el debut 
en lliga de 2aB per al conjunt del 
Futsal Aliança Mataró, que havia 
de ser a la pista del Linyola degut 
a les obres d'adequació del pavelló 
lleidatà, els mataronins van apro-
fitar per jugar la seva presentació 
davant del Barça B al Teresa Maria 
Roca, un rival que la temporada 
passada va quedar campió de se-
gona divisió, per tant, era un repte 
molt complicat per als mataronins.

El partit, que es va emportar el 
conjunt blaugrana per 0 a 4, va 
ser molt més igualat que el que el 
marcador semblava reflectir.

Una primera part on, de fet, els 
homes d'Albert Sabaté van tenir 
força ocasions per avançar-se en 
el marcador, però va ser el conjunt 
barceloní el que finalment s'acaba-
ria avançant al marcador i el resul-
tat, 0 a 1, amb el que es marxaria 
al descans.

A la segona part, els vermells 
van tornar a tenir diverses oca-
sions, però la pilota es resistia a 
entrar a la porteria visitant i, no-
vament, el conjunt barcelonista 
va aprofitar els últims 10 minuts 
de l'enfrontament per anotar tres 
gols que certificarien el marcador 
definitiu de 0 a 4, però que deixa 

molt bones sensacions de cara a 
l'estrena lliguera.

Estrena a la lliga a casa 
contra l'Olímpic la Floresta
Aquesta setmana sí que els ma-
taronins disputaran el seu primer 
partit a 2aB quan rebran aquest 
diumenge a l'Olímpic Floresta al 
Teresa Maria Roca. El conjunt de 
Sant Cugat va encaixar la derrota 
més sonada a la primera jornada 
de lliga, després de perdre a casa 
davant del Pallejà per 1 gol a 9, 
d'aquesta manera és l'actual cuer 
de la categoria. Els mataronins te-
nen una bona oportunitat de poder 
estrenar-se a casa amb una victòria 
que, de ben segur, ajudaria a afron-
tar la temporada amb confiança.

2a Jornada : 2a B
Club Manresa - F.S. Cerdanyola Del Valles F.C.
Castelldefels - La Union-Las Palmas
Salou - Barceloneta Futsal
Palleja - Canet
Futsal Aliança Mataró - Olimpic Floresta
Dènia - Linyola
CN Sabadell - Hospitalet Bellsport.
Catgas Energia - CE Escola Pia

El japonès Tsujii 
abandona el club
Tan sols una setmana després de 
la seva arribada, el japonès Fumiya 
Tsuji ha abandonat el Futsal Aliança 
Mataró per circumstàncies perso-
nals que l'han fet tornar al Japó.

La selecció d'Hongria 
entrenada per Sito Rivera 
a prop de l'Europeu
La selecció d'Hongria de futbol 
sala entrenada pel mataroní Sito 
Rivera, va vèncer en el partit d'ana-
da del play-off del pre-europeu a la 
selecció de Polònia per 2 gols a 1, 
disputat en terres hongareses. El 
partit de tornada que pot certificar 
la classificació serà el pròxim 26 
de setembre a Polònia.

Fumiya Tsujii, durant el partit, ha abandonat el club. | DANIEL FERRER

El Futsal Aliança Mataró cau 
contra el Barça B a la presentació

Sito Rivera a la banqueta. | CEDIDA
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L'equip amb la medalla de plata. | @CCDHOQUEIPATINS

No van poder superar el 
Vila-sana i van caure per 4 a 1

La novena edició de la Supercopa 
Catalana femenina enfrontava a 
Taradell el campió de Nacional 
Catalana –el Vila-sana, nou equip 
d’OK Lliga femenina– i  el campió de 
la Copa de la Lliga –el Club Hoquei 
Mataró, ja que el segon equip de 
l’any passat va guanyar aquesta 
competició. 

L'equip del Pla d'Urgell es va fer 

amb el títol guanyant per un clar 
4-1, tot i que el partit va ser molt 
més disputat del que indica el mar-
cador final, ja que els dos darrers 
gols del Vila-sana van ser als ins-
tants finals del matx. Al descans 
s'hi havia arribat amb empat a 1 
gol, el de les mataronines marcat 
per Aina Florenza. Però a la repre-
sa les lleidatanes van sentenciar 
amb tres gols, emportant-se el títol 
amb claredat.

Arrenca la competició de 
Nacional Catalana Femenina 
amb el repte de l'ascens

Aquesta setmana el primer equip 
femení del Club Hoquei Mataró –que 
la temporada passada va perdre la 
categoria d’OK Lliga després de tres 
temporades a la màxima–, retorna 
a Nacional Catalana amb el com-
plicat repte de fer-se amb el títol 
per intentar retornar a dalt de tot. 

La plantilla s’ha refet, amb cares 
noves com Marta Mompart, una 
jugadora amb experiència que ha 
decidit tornar a posar-se els pa-
tins després de retirar-se, Carla 
Naranjo que puja del segon equip 
i l’Ariadna Chiva, que va deixar el 
club fa un any per estudiar fora. 
Segueixen Ariadna Escalas, Marta 
Soler, Julia Canal, Aina Florenza, 
Anna Fontdegloria, i Paula Lladó. 
Per altra banda també hi ha relleu 
a la banqueta, ja que l’Albert Bou 
agafa les regnes de l’equip després 
que Larrea ho fes la temporada 
passada.

L'equip s'estrena diumenge 17 
de setembre a les 17:30h a la pista 
del CH Lloret, equip acabat d’as-
cendir i que la temporada passada 
va quedar tercer de 1a Catalana.

El CH Mataró femení perd la 
Supercopa Catalana

Presentats els equips del CH 
Mataró al Torneig Jaume Parera

Imatge de la presentació dels equips de l'entitat. | CEDIDA

El passat cap de setmana es va 
celebrar la gran festa de l’hoquei 
patins mataroní, en la que es van 
presentar tots els equips per aques-
ta temporada i es va disputar el 
tradicional Torneig Jaume Parera. 

Dins d’aquest marc, el primer 
equip masculí va jugar el primer test 
de pretemporada després de dues 
setmanes de càrrega física, contra 

el Folgueroles de Primera Nacional 
Catalana. El resultat final va ser 
d’empat a 5 gols, destacant Jordi 
Bartrès amb 5 gols, i amb l’al·licient 
de veure les noves incorporacions 
Molist, Montero i Mañé, a més del 
retorn del gallec Pablo Fernández.

Cal dir que els dos equips es 
troben en estats de forma molt 
diferents, ja que el Folgueroles es 

troba a punt d’iniciar la compe-
tició, mentre que els mataronins 
són a l’inici de la pretemporada i 
no comencen la lliga fins al 14 d’oc-
tubre. El primer partit de Primera 
Estatal, per cert, serà un sempre 
interessant derbi comarcal contra 
el Tordera, al Jaume Parera. 

Per altra banda, va ser un bon 
torneig per la base del CH Mataró, 
ja que es va endur 7 de les 12 copes 
en joc, en les categories de Fem 
12, Fem 16, Aleví B, Prebenjamí B, 
Benjamí B, Infantil A i Júnior. Es 
van disputar un total de 34 partits 
en 18 categories diferents, amb la 
visita de 10 clubs diferents del país.

Les noies ja 
comencen la lliga
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el Esporttot HANDBOL

22 JOVENTUT MATARÓ

23 MISLATA

JOVENTUT MATARÓ: Noemí Pérez 
portera; Ona Muñoz (5), Clara Poo 
(5), Zara Verdugo, Sandra Fargas (3), 
Saray Romero (1), Irene Hernàndez, 
Isa Latorre (1), Maria Murillo (7), Ivet 
Rodríguez. No han sortit Laia Argelich i 
Marina Seda.

PARCIALS CADA 5': 1-3, 5-4, 6-7, 7-10, 
8-13, 10-13 descans; 13-14, 15-15, 15-18, 
18-19, 20-21, 22-23.

Plata Estatal               
Femenina

L'equip groc-i-negre va mostrar 
bona imatge, però sense sort

El femení del Joventut Mataró no 
va poder puntuar en la seva estre-
na a Plata Estatal. Tot i haver donat 
una molt bona imatge, va pagar 
una mica la "novatada", perdent 
davant d'un equip més experimen-
tat a la categoria. 

El partit va començar amb els 
dos equips inspirats en atac davant 
unes defenses febles. Clara Poo 
es mostrava imparable en atac 
i l'equip visitant va començar a 
fer-li defensa mixta, trencant els 
esquemes ofensius locals, i apro-
fitant per fer un parcial de 0-6. 
El Joventut va reaccionar també 
amb canvi defensiu i al descans la 
diferència era de 3 gols. 

Les groc-i-negres van mantenir 

L'OAR Gràcia Sabadell 
és el primer líder

1a jornada (9 setembre)
Dominicos Zarag- S.Joan Despí .....17-30
Amposta- Morvedre..........................20-25
La Roca - Sant Vicenç ...................... 32-24
JOVENTUT MATARÓ - Mislata. .........22-23
Sant Quirze - Agustinos Alacant....33-31
Lleidatana - Elda ...............................26-28
OAR Gràcia- La Salud Tenerife ......42-25

Classificació
OAR Gràcia, Sant Joan Despí, La Roca, 
Morvedre, Sant Quirze, Elda, Mislata 2; 
JH MATARÓ, Agustinos Alacant, Lleida-
tana, Amposta, Sant Vicenç, Dominicos 
Zaragoza i La Salud Tenerife. 

2a jornada (16 setembre)
Sant Vicenç- JH MATARÓ (19:30 h) 

Primer partit a fora molt complicat
L'equip mataroní visita el millor equip 
català de la temporada passada a Pla-
ta, i que estarà enrabiat per la seva 
contundent derrota a La Roca. 
La darrera visita del Joventut a aque-
lla pista, va ser fa dues temporades 
amb resultat de 27-18.

No poden puntuar en la seva 
estrena a la Plata Estatal

un alt to defensiu, amb Noemí molt 
bé sota pals i van aconseguir em-
patar a 15. A partir d'allà el mar-
cador va anar a batzegades, però 
sense que l'equip local es posés 
mai per davant.  

El Joventut, amb Ona Muñoz i so-
bretot una esplèndida Maria Murillo 

Fargas va anotar 3 gols. | D.FERRER

(5 gols a la segona part) fent molt 
de mal per la banda dreta, mantenia 
l'empat a 22 poc abans del final. 
Però en els instants decisius les 
visitants van poder marcar, mentre 
el darrer xut de Saray Romero era 
aturat per la portera, consumant 
la derrota local.

Noemí Pérez en el seu primer partit oficial després de tornar al Mataró, i l'entrenadora Rosi Hernández. | DANIEL FERRER

TOTESPORT 1491 (7 -12).indd   9 13/9/17   18:30



Debuta al Teresa M. Roca, 
amb un equip quasi tot de 
casa, rebent el Sant Esteve de 
Palautordera

Aquest dissabte a les 18h l'equip 
masculí del Joventut Handbol 
Mataró jugarà el primer partit de 
la temporada a 1a Estatal, en la que 
serà la 9a temporada consecutiva 
i 12a en total en aquesta categoria, 
i ho farà rebent el Sant Esteve de 
Palautordera. La temporada pas-
sada amb Àlex Viaña a la banqueta 
l'equip va aconseguir la permanèn-
cia acabant en 9è lloc final amb 
21 punts, lluny de la millor posició 
aconseguida mai que ha estat el 
quart lloc de la temporada 2014-15 
amb 45 punts, a les ordres d'Hèctor 
del Pino, que aquesta temporada 
dirigirà el primer equip de La Roca.

1a jornada (16/17 setembre)
JH MATARÓ (9è)- S.E. Palautordera (12è)
Sant Martí Adrianenc (2n) - La Roca (6è)
Sant Cugat (8è) - Granollers B (1r)
Sarrià (3r) - Sant Joan Despí (7è)
Sesrovires (5è) - Montcada (10è)
Sant Quirze (4t) - Palautordera (14è)
OAR Gràcia (11è) - Sant Vicenç (ascendit)
Esplugues (13è) - Bordils B (15è)

D'entrada l'equip groc-i-negre rep 
un equip que prepara Pep Guirado, 
que la temporada dirigia el sènior 
B del club mataroní. I atenció per-
què el Sant Esteve de Palautordera 

–que té el màxim golejador de la 
passada lliga, en Jordi Planas– la 
temporada passada, en el seu debut 
a 1a Estatal, va guanyar a Mataró 
per 30-36 i també va guanyar a la 
seva pista per 34-27.

La plantilla del JHM
Està clar que l'equip en els dos 
darrers anys ha patit una renovació 
molt gran i aquesta temporada en-
cara es notarà més, ja que han estat 
baixa tots els jugadors de l'equip 
que venien de fora. Per tant Jordi 
Fernàndez, el nou entrenador que 
la temporada passada va portar el 
femení a Plata, tindrà a les seves 
ordres una plantilla on pràctica-
ment tots els jugadors, excepte els 
dos porters, han estat formats a la 
pedrera del club.

PORTERS: JULIAN FELENBOK (RIVER PLATE) I 
QUICO SOLA (PARETS).
JUGADORS DE PISTA: BERNAT MUÑOZ, BERNAT 
BONAMUSA, JAN BONAMUSA, ORIOL VAQUÉ, DANI 
AGUILERA, BERENGUER CHIVA, ORIOL PRAT, MANEL 
NÚÑEZ (tots ells ja van jugar la temporada 
passada), RUBÉN TARDÍO (Pardinyes de Lleida), 
JAUME PUJOL I ERIC ZAMBRANO (procedents del 
2n equip). El tècnic també haurà de donar minuts 
a jugadors del sènior B del club que jugarà un any 
més a 2a Catalana. 

Han deixat l'equip Pol Gavañach, Pascual Flores, 
Pol Vallhonesta, Marc Pey, Carlos López, Marc 
López i també el mataroní Àlex Bosch, que marxa 
a l'estranger per estudis.

Les impressions de 
l'entrenador Jordi 
Fernàndez

Com veus l'equip de cara a 
l'inici de la temporada? Com ha 
anat la pretemporada?
La pretemporada ha estat curta 
degut a que la temporada comença 
molt aviat, però ha estat intensa 
amb molt treball físic i estic content 
de la feina que han fet el jugadors. 
Cal destacar el triomf contra Sant 
Cugat (39-27) i el bon partit fet a 
la pista del Granollers B, campió 
la temporada passada.

Quins objectius us heu marcat 
per al teu equip?
L'objectiu és no patir per mantenir 
la categoria i mirar d'estar a prop 
del grup capdavanter.

Com ha quedat la plantilla 
definitiva?
Hem incorporat alguns jugadors 
que havien estat a l'equip fa anys 
(Quico Sola del Parets, que havia 
jugat aquí fins fa 3 temporades) i 
Rubén Tardío (que estava jugant 
a Lleida, ja que estava estudiant 
allà) i han pujat jugadors del segon 
equip. Com a gran novetat de fora 
ha vingut Julian Felenbok, porter 
argentí de River Plate que està 
treballant a Barcelona.

Comenceu a casa contra Sant 
Esteve Palautordera, confies 
que es pugui començar amb 
una victòria?
El Sant Esteve serà un rival molt 
complicat, ja que 
ens van guanyar 
els dos partits de 
la passada tem-
porada, però 
confiem que 
amb la feina 
feta durant la 
pretemporada 
puguem gua-
nyar el partit.

El Joventut Handbol Mataró en un amistós de pretemporada. | T. MATARÓ

El Joventut inicia la novena 
temporada seguida a 1a Estatal

El Sant Esteve serà un rival molt 
complicat, ja que 
ens van guanyar 
els dos partits de 
la passada tem-
porada, però 
confiem que 
amb la feina 
feta durant la 
pretemporada 
puguem gua-
nyar el partit.

www.eltotesport.com |  P. 10HANDBOL
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Jose Luis Cano al centre del podi de l'Estatal. | CEDIDA

Clàudia Luna va acabar 22a 
classificada en la competició 
d'elit

El passat cap de setmana es va 
disputar a València el Campionat 
d'Espanya de distància Olímpica de 
Triatló, un campionat que va reunir 
més d'un miler de corredors i que 
es va celebrar en dos dies.  

El primer dia de competició va 
destacar la participació i títol en la 
categoria 50-54 anys de l’incom-
bustible corredor-entrenador del 
Centre Natació Mataró, José Luis 
Cano, que es va proclamar cam-
pió del grup d’edat 50-54 anys 
amb un temps de 2:10:27. També 
van aconseguir grans resultats 
en Guille Cortijo (6è classificat 
en la categoria 18-19 anys amb un 
temps de 2:06:111), en Quim Soler 
(cinquè en la de 40-44 anys amb 

2:07:43). També van brillar les noies 
del “Centre” amb la vuitena plaça 
de Núria Bruguera en la categoria 
de 40-44 anys (2:41:33), i l’onzena 
de Joana Martínez en 45-49 anys 
(2:48:47). 

El diumenge va ser el torn de la 
competició Elit, en la qual la tri-
atleta llavanerenca Clàudia Luna, 
era l'única representant del Centre 
Natació Mataró. Va començar molt 
bé amb un molt bon sector de na-
tació, però una mala transició li va 
fer perdre distància amb el grup 
amb el qual havia estat nedant. En 
el tram de bicicleta i en la cursa a 
peu va tenir problemes que la van 
allunyar dels llocs capdavanters 
de la cursa. Amb tot, la Clàudia 
va acabar entrant en la 22a posi-
ció corrent amb les millors atletes 
estatals i amb un crono de 2:15:45.

José Luis Cano (CNM) campió 
estatal del seu grup d'edat

Gran paper dels representants del Centre Natació Mataró. | CEDIDA

el Esporttot TRIATLÓ

Arrenca la competició de 
Nacional Catalana Femenina 
amb el repte de l'ascens

En els dos primers caps de setmana de se-
tembre ja han anat començant algunes de 
les competicions dels equips de la nostra 
ciutat, i aquesta setmana en comencen 
alguns més, que hem comentat en aquesta 
revista. Però encara en queden un bon gra-
pat dels més importants que han de fer-ho 
en les properes setmanes. Vegem-ho:

Cap de setmana 
23-24 de setembre
BÀSQUET - Lliga EBA
MATARÓ PARC BOET-CB Menorca, 23 
setembre
Igualada- MATARÓ FEIMAT, 23 setembre
WATERPOLO 
Copa Catalunya Femenina
Sant Feliu - LA SIRENA CNM, dissabte 23

Cal de setmana
30 de setembre i 1 d'octubre
WATERPOLO - Eurocup masculina
El QUADIS CN MATARÓ juga a Hongria per 
disputar la primera ronda entre el 29 de 
setembre i el dia 1 d'octubre.
TENNIS TAULA 
Divisió d'Honor Estatal Masculina
Calella - QUADIS CN MATARÓ, 30 setembre
VOLEIBOL - 1a Catalana Masculina
CV MATARÓ- Gavà, 30 setembre

Cap de setmana 
del 7-8 d'octubre
WATERPOLO 
Divisió d'Honor Masculina
CN Sant Andreu - QUADIS CN MATARÓ;
7 d'octubre
VOLEIBOL - 1a Nacional Femenina
CV MATARÓ- CN Sabadell, 7 octubre

Cap de setmana 
del 14-15 d'octubre
HOQUEI PATINS 
1a Estatal masculina
MIS IBÉRICA CH MATARÓ- Tordera, 14 octubre

Cap de setmana 
del 21-22 d'octubre
WATERPOLO
Divisió d'Honor Femenina
CN Sabadell - LA SIRENA CN MATARÓ, 
dissabte 21 d'octubre

El que no encara 
no ha començat
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Roselló (MAIMAKANSU) 36:09, 
Abdel El Harrak (GA LLUÏSOS) 
36:09, Ferran Rey (MAIMAKANSU) 
36:31), Emmanuel Vergara 36:34 i 
Eulogio García Barrero (Running 
Les Franqueses) 36:50.

La primera dona en arribar va ser 
Clara Hernàndez (GA LLUÏSOS) en 
el lloc 59è absolut amb un temps 
de 44:22. Per darrere seu Judith 
Zaragoza 44:54, Míriam Juàrez amb 
45:58, Txell Avilés (Ladies Team 
Running) 46:23 i Aleilma Nunes 
(Sports Running Canet Team) 48:00.

Enrique Luque guanya la Cursa de 
la Diada per tercer any consecutiu

www.eltotesport.com |  P. 12ATLETISME

Clara Hernández (GA Lluïsos) 
va ser la primera dona 
classificada

El mataroní Enrique Luque va ser el 
guanyador de la "23a Cursa Popular 
de la Diada" celebrada a Mataró 
aquest diumenge dia 10 de setem-
bre i que per primera vegada por-
tava aquest nom, que fins ara havia 
estat el de Cursa de l'Onze de se-
tembre. Aquesta cursa, de 10 km, va 
ser organitzada pel Centre Atlètic 
Laietània, amb la col·laboració de 
Gesport, l'Ajuntament de Mataró 

i TecnoCampus. Es van classificar 
249 atletes.

Luque dominador absolut
El mataroní va dominar completa-
ment la cursa des de la sortida en 
el Tecnocampus, fins a l'arribada 
al mateix lloc després de recórrer 
els 10 km en un temps de 32:47.

Per darrere seu van arribar Yahya 
Khalfaoui (Mbmotors) 33:57, Toni 
Antúnez (L'aire) 34:46, Óscar López 
Jurado (C.m.Sígueme) 35:35, Sergi 
Martín (GA LLUÍSOS) 35:57, Albert 

Més imatges de la Cursa de la Diada. | EMPAR TOMÀS

Enrique Luque, novament campió de la Cursa de la Diada. | EMPAR TOMÀS
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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
Horaris no definitius. Poden patir alguna modificació.

Alibi.com, Agencia de engaños  

 12:00  16:00  18:25  20:45   22:45  00:45 

Detroit  12:00  16:00  18:50  21:45  00:35

 [En VOSE DM.]  21:45             [En VOSE]  12:15

Jacques  12:00  16:00  18:30  21:00  23:30

 [En VOSE DM.]  22:35             [En VOSE]  12:15

It 12:00  16:15  17:00  18:00  19:00  20:00  21:00  21:45  

23:00  00:00  00:30        [En VOSE DM.]  21:00             [En VOSE]  12:15 

Churchill 18:00  22:15 

La niebla y la doncella 16:00  20:15  22:30  00:45 

El otro guardaespaldas 20:10  22:35  01:00 

Abracadabra [dg.-dj.] 02:00 

Barry Seal: el traficante 12:00  16:00 

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

Una cita en el parque [dg.-dj.] 22:45 

Emoji, la película 12:10  16:00  18:05 

Rey Arturo: la leyenda de Escalibur 16:15

Spiderman: Homecoming 12:15 

Gru 3: Mi villano favorito 12:00  16:00

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

Rosalie Blum 21:00 (14 set.) V.O.S.E.             19:00 (17 set.)  

La vida d'en Carbassó 17:00 (17 setembre)    

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

Señor, dame paciencia 18:00 (16, 17 i 18 setembre)

Cézanne y yo 20:00 (21 setembre) V.O.S.E.

Estiu 1993 20:30 (21 setembre) V.O.

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

Alibi.com, Agencia de engaños   16:30  18:30  20:30  22:30 

It  16:30  18:00  19:30  22:30     

Churchill 18:10  20:15  22:20 

Barry Seal: el traficante  16:00  18:10  20:20  22:30 

El otro guardaespaldas  16:00  20:15        [dv.+dl.-dj.] 17:45

Tadeo Jones 2 16:00  17:45  18:30  19:30  20:30

Una cita en el parque 21:30

Verónica 20:30  22:30

Emoji, la película 18:45         [dv.+dl.-dj.] 17:40

Valerian: la ciudad de los mil planetas 16:00

La seducción                 22:15              Rey Arturo: 22:30

Dunkerque      16:00            Gru3: Mi villano favorito 16:15

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema
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Cinema: Redacció

   El Foment Mataroní es vesteix 
de gala dijous que ve, dia 21, per 
projectar la gran revelació del cine-
ma català. L'Acadèmia del Cinema 
espanyol ha escollit 'Estiu 1993' 
com a candidata espanyola a la 
90a edició dels Premis Oscar en 
la categoria de Millor pel·lícula de 
parla no anglesa. La cinta explica 
la història de la Frida, una nena 
de sis anys que afronta un primer 
estiu amb una nova família després 
de la mort de la seva mare. El fi lm 
està basat, en part, en la infància i 
els records de la directora.

La Frida és la protagonista d’'Es-
tiu 1993', però és, alhora, Carla 

Estiu de 1993, al Foment

Simón, la directora del fi lm, qui 
relata la seva pròpia història quan, 
als 6 anys, després de perdre la 
mare i quedar-se òrfena, va anar 
a viure amb els tiets i la cosina, 
que a partir d’aleshores passari-
en a ser pares i germana. Un petit 
canvi semàntic, però un terratrè-
mol intern. L'òpera prima de Carla 
Simón acumula, així, un nou reco-
neixement, entre els quals destaca 
el premi de la Millor òpera pri-
ma a la 67a edició del Festival de 
Berlín, el gran premi de la secció 
Generation Kplus del mateix cer-
tamen, la Bisnaga d’Or del Festival 
de Màlaga i va ser distingida com 
la millor al Cannes Écrans Juniors.

  

Pregunta de la setmana
Quina va ser la darrera pel·lícula 
catalana de ser escollida per als 
Oscar?

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

Resposta del núm. 1784
"La Juani"

Guanyadors:
· Amàlia Guerola d Rocafiguera
· Eva Sans Pérez

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

La pel·lícula ha estat seleccionada pels Oscar 

núm. 1786 del 15 al 21 de setembre de 2017
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La cartellera dels "cines" sempre a un 
clic a www.totmataro.cat/cinema

Cinemes Les estrenes núm. 1786 del 15 al 21 de setembre de 2017

DETROIT

Una pel·lícula situada durant els con-
flictes racials que van sacsejar la ciutat 
de Detroit l'any 1967. Una de les revoltes 
civils més violentes dels Estats Units que 
va sorgir a partir d'una batuda policial a 
un bar sense llicència. 
Direcció: Kathryn Bigelow
Intèrprets: John Boyega, Jack Reynor, 
Hannah Murray
145min

JUERGA DE MAMIS

Un grup de quatre mares es reuneixen per 
sortir a sopar i passar-ho bé, però la nit fa un 
gir inesperat. Descobriran que tenen moltes 
més coses en comú del que creuen en aquesta 
comèdia americana plena d'humor i situacions 
absurdes.
Direcció: Alethea Jones
Intèrprets: Toni Collette, Adam Scott, 
Katie Aselton
89min

ALI & NINO

Ali & Nino és un drama romàntic, una 
història d'amor impossible entre dos jo-
ves: un noi musulmà i una noia cristiana 
a Baku. Una història que té lloc entre els 
anys 1918 i 1920 i que ara ha estat pre-
miada al Festival de Sundance.
Direcció: Asif Kapadia
Intèrprets: Adam Bakri,  María Valverde,  
Mandy Patinkin
100min

ALIBI.COM, AGENCIA DE...

Alibi.com és una nova companyia, fun-
dada per en Greg, que es dedica a crear 
coartades pels clients que ho demanin. 
Però en conèixer la Flo, una jove que 
odia els homes que menteixen, tot es 
complica per a en Greg.
Direcció: Philippe Lacheau
Intèrprets:  Philippe Lacheau,  Élodie 
Fontan,  Julien Arruti
90min

LA REGIÓN SALVAJE

Una jove mare cria els seus fills amb el 
seu marit en una petita ciutat de Mèxic. 
Enmig d'una religió estricta, les seves 
vides són alterades per la Verónica, que 
els convenç per viure a una cabanya aï-
llada en el bosc.
Direcció: Amat Escalante
Intèrprets: Simone Bucio, Ruth Jazmín 
Ramos, Jesús Meza
100min

HOTEL CAMBRIDGE

Una pel·lícula que mostra l'atípica 
situació del moviment a Brasil dels 
sense sostre i els refugiats que ocupen 
un edifici abandonat. La tensió diària 
provocada per l'amenaça d'un possible 
desnonament revela la vida dels ocupes. 
Direcció: Eliane Caffé
Intèrprets: Documental con José Du-
mont, Suely Franco
100min
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NOMÉS 
HI FALTES 
TU!

fes-te soci ara
i tindràs la matrícula gratuïta!

de l ’1 al 22 de setembre

www.cnmataro.cat



La platea de la Sala Cabanyes, sense sostre Daniel Ferrer 

La Sala encara està potes enlaire, però dimarts van 
començar les classes amb normalitat a cal senyor 
Benet i, ben aviat, hi tornarà a haver-hi bàsquet a la 
pista. I els Pastorets es faran a la Sala. Tothom tranquil. 

El mateix President del Centre Catòlic, Antoni 
Blanch, feia de guia per unes instal·lacions de les que 
oferim un ampli catàleg fotogràfic. Les feines han 
estat intenses i amb fases diferents, complint amb 
tots els requeriments que s'imposen per exemple a la 
retirada de les cobertes de fibrociment que hi havia 
a pràcticament tota la instal·lació. Òbviament s'ha 
operat per fases prioritzant no afectar el calenda-
ri escolar. Els alumnes del Balmes ja tenen l'escola 
amb les goteres solventades i només han d'esperar 
alguna setmana a tornar a tenir La Gàbia com a pati 
i de moment han de creuar el carrer per fer l'esbarjo 
al Pati del Cafè Nou. La coberta de la pista esporti-
va serà el següent pas que es completarà i gràcies 
a una coberta aïllant i amb parts translúcides sem-
blarà una altra, bo i mantenir-se com sempre. Amb 
els mateixos seients a la grada i colors al ciment.

E 
El passat mes de maig començaven 
les obres estructurals més importants 
que s'han fet mai a les instal·lacions 
del Centre Catòlic. S'anunciava mig 

any d'operacions sobretot per canviar les cober-
tes de la pastilla urbanística que conformen la 
Sala Cabanyes, la pista de "La Gàbia" i l'Escola 
Balmes. El termini acabarà d'aquí a un mes i 
mig, i el Tot Mataró va poder veure 'in situ' com 
s'està complint amb la previsió. Dissabte passat 
els socis del Centre podien fer visites per veure 
com han evolucionat unes feines intensíssimes 
amb les que ara ja es veu el final proper. 

La Sala Cabanyes, 
potes enlaireREPORTATGE

Text: Redacció

Fotos: Daniel Ferrer

Entrem dins les importants obres estructurals que 
està fent el Centre Catòlic a les seves instal·lacions

Tot 4,5,6 reportatge obres sala.indd   2 13/9/17   18:50
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ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:
C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONAC/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV
sin problemas de aparcamiento)sin problemas de aparcamiento)

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

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

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

T 93 161 50 15T 93 161 50 15

HORARIO COMERCIAL:HORARIO COMERCIAL:HORARIO COMERCIAL:
De lunes a viernes:De lunes a viernes:De lunes a viernes: 7:30 a 13:30h y 14:30 a 20:00h  7:30 a 13:30h y 14:30 a 20:00h 
Sábado: Sábado: Sábado: 8:00h a 13:30h8:00h a 13:30h

www.gress.es

5,35€/m2 5,35€/m2

Por sólo Por sólo

Pavimento
20x60
Patagonia wengue
Imitación madera

Pavimento
20x60
Forest nogal
Imitación madera

OFERTA!

1P GRESS ARGENTONA 1786.indd   1 13/9/17   11:01



Es dona la circumstància que el mateix dia de la 
visita a Mataró ha plogut abundosament. Precisament 
les precipitacions del darrer mes, explica el President 
del Centre Catòlic, han permès detectar els punts 
flacs de les cobertes i blindar la nova obra d'unes 
goteres que s'havien convertit en el pa de cada dia 
al Centre Catòlic. Un interessant artefacte a base 
de tubs i desaigües fa que, tot i estar sense sostre, 
la pluja no afecti la Sala Cabanyes. L'aspecte de la 
platea sense butaques i plena de l'estructura de les 
bastides és realment espectacular. El sobre de l'es-
cenari serà el darrer àmbit on s'actuarà.

Una inversió necessària

Durant tota la visita, Antoni Blanch justifica més d'una 
vegada que “eren unes obres del tot necessàries, que 
ens permeten assegurar molts anys d'activitat”. Els 
assistents al primer dels tres torns de visita s'inte-
ressen pel nou estat de "La Saleta" o per la visió de 
la nova coberta de la Gàbia, però és veure la Sala 
encara sense sostre la imatge més sorprenent. S'hi 
han retirat fins a tres dels sostres que tenia, en mal 

Reportatge

Tot 4,5,6 reportatge obres sala.indd   4 13/9/17   18:50



estat general. Segurament els futurs ocupants de 
les butaques de la Sala es preguntaran a partir de 
Nadal ben bé en què han consistit les obres. "No 
seran unes obres vistoses, però tindrem una Sala 
millor, més aïllada i segura en la que poder seguir 
fent tota la feina que s'hi fa".  

Un exemple d'això és que s'han establert línies 
de vida per molts dels treballs verticals de mante-
niment que es fan a la Sala. Les obres permetran 
feines més segures a càrrec de la important flota 
de voluntaris de la casa.

800.000 euros

Quan s'acabaran les obres de la Sala? Doncs durant 
el mes d'octubre. Des del Centre Catòlic s'està segur 
de complir els terminis. El cost dels treballs s'enfila 
per sobre dels 800.000 euros. D'aquests, 700.000 
són els que surten del pacte sobre el Cafè Nou i el seu 
pati que es va signar posant fi a un conflicte de legiti-
mitats entre Patronat de la Sagrada Família, Fundació 
Unió de Cooperadors, Centre Catòlic i Ajuntament de 
Mataró, ja fa quatre anys.

Tot 4,5,6 reportatge obres sala.indd   5 13/9/17   18:50



Referents del Personal Branding
Les dues "influencers" Txell Costa i Helena Casas protagonitzaran el 22 de setembre la 
conferència del 15è aniversari de l'empresa CDmon

Empreses: Redacció 

 L'empresa de hosting i registre 
de dominis maresmenca CDmon 
està de celebració. En motiu del 

seu 15è aniversari ha organitzat 
una jornada dedicada a la  marca 
personal , amb seminaris, articles 
i vídeos que es publicaran i eme-
tran durant el dia  22 de setembre i 

que seran l'avantsala perfecta per 
a l'acte principal, les ponències de 
l’Helena Casas i de la Txell Costa, 
a la capital del Maresme, concre-
tament al TecnoCampus.

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

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

SERVICIO EXPRESS
DESATASCOS, LIMPIEZA E
INSPECCIÓN DE TUBERIAS

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

+ IVA

AMB EMPENTA
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Els actes es realitzaran al Parc tecnològic  Tecnocampus de Mataró 
el 22 de setembre a partir de les 16:30 h. Les inscripcions estan 
obertes des del web www.15cdmon.com i són totalment gratuïtes.

Actes gratuïts al 
Centre de Congressos 
del Tecnocampius

Referents del Personal Branding

Però qui són Txell Costa i 
Helena Casas?
Txell Costa és una professional 
que, segons les seves pròpies 
paraules, es dedica   a   canviar   
la   vida   de   les   persones   a   
través   del   màrqueting   i   la   
comunicació. 

El 2015 va ser escollida una 
de les cinc dones referents pel  
Parlament de Catalunya. L'any 
2016 va participar en la primera 
trobada internacional sobre li-
deratge femení de la  Universitat 
de Yale , sent l'executiva més jove 
i única representant de la Unió 
Europea. Ja en l'actual 2017, ha 
estat escollida "Talent emergent"   
en   els   premis   FemTalent   2017.
La seva ponència, sota el títol  
"Creixement personal al món di-
gital", vol donar un altre  punt   de   
vista,   apartat   de   l'entorn   de   
l'empresa,   sobre   el   Personal   
Branding.

Helena Casas és una psicòlo-
ga amb un passat com a fotò-
grafa-retratista. Això li atorga un 

interessant matís, ja que té la virtut 
de captar la llum de les persones, 
tant en l'àmbit físic com psíquic, 
en totes les seves formes. A través 
del Màrqueting, intenta transme-
tre la seva visió a tothom, conver-
tint-se en una especialista con-
trastada en la matèria. És docent i 
consultora en Màrqueting Digital 

en l'Institut d'Investigació per a la 
Societat de la Informació i el conei-
xement, així com col·laboradora en 
diferents cursos de la  Universitat 
de Vic. Les seves ponències estan 
plenes d'intensitat i elegància. En 
aquesta ocasió parlarà sobre  "La 
importància   del   personal   bran-
ding   a   les   empreses".

núm. 1786 del 15 al 21 de setembre de 2017
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Associació d'acadèmies de qualitat
International House i British American Institute creen una entitat per vetllar per les 
bones pràctiques en l'aprenentatge d'idiomes a la comarca

Empreses: Redacció 

  Les conegudes acadèmies d’idi-
omes de Mataró, International 
House i British American Institute 
han decidit formar una associa-
ció per garantir les bones pràcti-
ques pel que fa a l’aprenentatge 
d’idiomes. Atès que entre els dos 
centres sumen 60 anys d’expe-
riència dedicats a promocionar 

l’aprenentatge d’idiomes a la nos-
tra ciutat, han volgut prendre la 
iniciativa al Maresme i al Vallès tal 
com han fet altres acadèmies de 
qualitat a Barcelona i altres indrets 
de Catalunya.  Hem parlat amb les 
seves responsables.

Quins són els motius que us 
han motivat a formar aquesta 

associació?
Últimament hi ha hagut un crei-
xement molt fort de cursos d’idio-
mes, sobretot d’anglès, a la nostra 
comarca, i volem que els estudi-
ants i pares de menors tinguin 
consciència de la importància de 
ser selectiu i perspicaç a l’hora 
de triar un curs i, sobretot, una 
acadèmia.

AMB EMPENTA
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Els municipis del 
partit judicial de 
Mataró

Així que no totes les acadè-
mies són iguals?
Ni molt menys. Jo, per exemple, 
condueixo bastant bé. Toco fusta 
però no he tingut cap accident 
greu ni he hagut de pagar mul-
tes de massa importància i fa 37 
anys que condueixo, però això 
no em converteix en professora 
d’autoescola.

Què vols dir amb això?
Que tots els nostres professors i 
professores tenen formació com a 
docents i tenen experiència, i, per 
descomptat, no només dominen 
l'idioma sinó també les eines pe-
dagògiques que fan que no hagin 
de seguir un mètode concret… 
La nostra metodologia es basa 
en classes que treballen totes les 
habilitats d’una manera integral.

Creieu que els estàndards han 
baixat?
Sense cap dubte i això és inevi-
table. Si un mercat està saturat, 
qualsevol pot oferir un servei a 
base d’una bona campanya de 

màrqueting... L’altre dia, parla-
va amb una amiga nutricionista 
que em va dir que pots donar “fast 
food” a les teves criatures cada dia 
i no tindran gana ni es queixaran i, 
a més a més, estalviar diners, però 
no ho fem perquè sabem que això 
perjudica la salut. Bé, el que ofe-
rim és ensenyament i pensem que 
s’ha de valorar una bona relació 
qualitat/preu, o sigui que l’oferta 
més barata no és necessàriament 
la millor, ni molt menys.

Què més volíeu promoure amb 
aquesta associació? 
No oblidem la nostra matèria pri-
mera; el nostre professorat! Volem 

i procurem que tinguin unes con-
dicions de treball molt dignes per-
què se sentin motivats i compro-
mesos amb la feina que fan. Això 
ens sembla primordial. Les nostres 
acadèmies volen oferir  un servei 
integral i honest sense recórrer a 
promeses poc realistes. Fa anys 
que ens trobem amb estudiants 
que ens vénen després de passar 
anys en altres acadèmies sense 
aconseguir els objectius desitjats 
i, és clar, després d’haver malgas-
tat molts diners i temps.  Al cap a 
la fi , volem fer difusió de les nos-
tres qualitats diferencials en un 
mercat que, desgraciadament, no 
està regulat.

ADVOCATS
MUÑOZ  DOMENECH

IL·LU
S

T
R

E
 C

O
L · LE GI  DE L’ A DV OCA CI A

 D
E

 B
A

R
C

E
L

O
N

A

•A
D V O C A T •  

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

SEPARACIONES Y DIVORCIOS
A PRECIOS COMPETITIVOS

CONSÚLTENOS SU CASO
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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 
LLOGO HABITACIÓ EIXAMPLE. 
93.798.75.69 
ALQUILO HABITACIÓN. 674.471.893 
PLAZA PARKING ALQUILER. Can 
Xammar. Grande, fácil acceso. 
639.642.970 
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

ES NECESSITA OFICIAL urgent 
per perruqueria amb experièn-
cia. Portar currículum a C/Esteve 
Albert. Garcia Perruquers. Mataró. 
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 

TREBALL

SE PRECISA OFICIALA de plancha 
y dobladoras con experiencia pa-
ra jornada completa. 696.363.443 
ES BUSCA DEPENDENT/A per pastis-
seria. Enviar CV a pastisseriasala@
gmail.com 
BORDADOR. SE PRECISA bordador/a 
con experiencia. Jornada completa 
de 40 h/semanales. Incorporación 
Immediata. Enviar curriculum a  
personalbordador@gmail.com
CHICA BUSCA LIMPIEZA. 7€/hora. 
632.006.725 
BUSCO TRABAJO de limpieza. 
619.617.555 
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza 
por horas o fi ja. 675.238.594 
AUXILIAR ENFERMERIA se ofre-
ce cuidado mayores, limpieza. 
686.382.089 
CUIDO PERSONAS MAYORES, niños, 
limpieza, paseo mascotas por horas. 
691.342.915 
SE OFRECE SEÑORA con referencias 
para limpieza. 673.554.298 
BUSCO FAENA: limpiar, cuidar 
mayores, compañía. Día o noche. 
600.655.639 
AUXILIAR GERIATRÍA con mucha 
experiencia. Se ofrece cuidado per-
sonas mayores. 690.947.411 

CLASSES

PEDAGOGA MOLTA EXPERIÈNCIA. 
Ofereix classes reforç i tècni-
ques d'estudi. 10€/hora. Antònia 
693.484.186 
IRENE MAGO TALLER floral: 
Tallers fl orals, aprèn a fer centres, 
rams i corones pel cabell . Flor 
preservada i natural. Informa't C/
Foment 39 Granollers, 620.789.284 
irenemartin78@hotmail.com 

PROFESSIONALS

SE HACEN OJALES y se ponen bo-
tones. Tel. 93.790.82.32 

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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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 
MUDANZAS, PORTES, MONTAJE /
desmontaje muebles. 20€/hora. 
610.627.821 WhatsApp
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. 
Reparaciones, instalaciones. Agua, 
gas y electricidad. 610 56 56 28 - 
93.799.64.77 /607.194.711
LAMPISTERÍA, FONTANERÍA, 
ELECTRICIDAD, aparatos eléctricos, 
reparación lavadoras, calentadores, 
calderas. 697.725.158 
MASAJE ORIENTAL. C/Iluro 98. 
688.159.295 
DEPILACIÓN ÍNTIMA con cera. 
695.069.795 Yeney 
PINTURAS Y DECORACIÓN K.SK. 
Pintura en general, pisos, comu-
nidades, esmalte, laca, estucados. 
Presupuesto sin compromiso. 
652.839.437 
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados. 
607.480.942 
REBORN CLEAN. SERVICIOS lim-
pieza en general. Comunidades, 
ofi cinas, fi nales obra, hogares, cris-
tales. Presupuesto sin compromiso. 
600.747.300 
MUDANCES ECONÒMIQUES. 
692.021.141

núm. 1786 del 15 al 21 de setembre de 2017www.totmataro.cat/economics PER INSERIR ANUNCIS:  www.totmataro.cat/economics

EL TOT MATARÓ: Oficines. 
Carrer d’en Xammar, 11
T 93 796 16 42
info@totmataro.cat
CENTRE: Publicitat Fermalli 
Maresme: Muralla Sant Llorenç, 2

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

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

REFORMAS, OBRAS, REPARACIONES, 
albañilería, electricidad, fontanería, 
gas, pintura. Económico 670.232.977 
ELECTRICITAT, FONTANERIA 
INSTAL·LACIONS i reparacions . 
Econòmic. 658.981.610 
PINTOR ECONÓMICO, EXPERIENCIA 
responsabilidad limpieza. Excelentes 
acabados 629.988.598 
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

ESTRELLA MADURITA. Muy cariño-
sa. 120 de pecho. Casa particular. 
677.270.173 
MASAJE CUERPO ENTERO. 1 hora 
30€, ,1/2 hora 20€. 688.192.729 
LAURA  38 AÑOS. Buen cuerpo, 
ojos verdes, rubia. Particular. 
611.212.507 
VUELVE SENSUALIDAD EROTISMO 
698.394.935 
MASAJE CHICA JAPONESA. 
688.019.796 
MASAJE CUERPO ENTERO. Zona 
Pl. Catalunya. 688.192.012 
LAIA 45 CATALANA. 687.072.165 
NOVEDAD NORA  2 1  años . 
631.129.242 
MASAJE TÁNTRICO Selene 22 
años. 631.286.930 
LA MEJOR CASA relax de Mataró. 
12 chicas disponibles para tus 
fantasías. www.ScortAbril30.com. 
93.741.63.41 /657.894.558 
M A S A J E .  N U E VA  C H I C A . 
695.859.536
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L'ofrena floral a Rafael Casanova per la Diada Nacional de Catalunya

www.totmataro.cat/imatges

Imatges

Daniel 
Ferrer
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Mostra de Cultura amb correfoc final  
La Plaça de l'Ajuntament acull tastets de sardanes, balls folklòrics, glossa o música 
tradicional i serà punt de partida d'un acte amb el Basilisc, els Diables i els diablons

Cultura: Redacció

   Aquest dissabte se celebra una nova edició de la 
Mostra de Cultura Popular, el colofó de la celebració 
de la Diada Nacional. Des de les 17:30h fins passades 
les 22h, a la plaça de l’Ajuntament i a la plaça Gran 
s’aniran enllaçant diferents activitats per mostrar 
la feina que aquests col·lectius fan durant l’any. La 
principal novetat serà al final, quan els carrers del 
Centre acolliran un correfoc, amb els Diables de 
Mataró i el seu Basilisc.

Abans, durant la tarda, la plaça de l’Ajuntament 
acollirà l’Espai Joc, l’Espai Foc i l’escenari de la Mostra. 
Són tres espais, pensats pels més petits, per expe-
rimentar amb la pirotècnia i per gaudir de música 
tradicional. S'hi podran escoltar sardanes,  una de-
mostració de glossa a càrrec de Pau Benítez; els contes 
que narraran “De viva veu” o una mostra del Ball de 
Cavallets entre d'altres. Però també hi haurà música 
tradicional a càrrec de l’Escola Municipal de Música 
de Mataró i l’espectacle final que combinarà dansa 
i música a càrrec de Mestres del Gai Saber i Esbart 

Dansaire Joaquim Ruyra de Blanes, amb música en 
directe del grup “+Tradi”. 

La plaça Gran, en paral·lel acollirà un taller de 
construcció de figures a càrrec del taller artesanal 
La Vella Verda i una demostració de puntes de coixí 
amb especialistes.

Correfoc final
La Mostra de Cultura Popular es tancarà amb un cor-
refoc a càrrec dels Diablons de Mataró i el Basilisc del 
Ball de Diables de Mataró. Començarà a les 21:30h, 
des de la plaça de Santa Maria, i acabarà davant 
l’Ajuntament, passant pel carrer Nou i La Riera, igual 
com ho fa l'Encesa de Les Santes.

Els Cavallets

La comparsa, un  
clàssic de La Passada, 
es podrà veure a la 
Mostra

Cultura
www.totmataro.cat/cultura
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9:00 FÒRUM GASTRONÒMIC
10:00 DE TEE A GRENN
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA EN DIRECTE DES DE 
 MONTSERRAT
12:00 DIADA DE SANTA TECLA
 EN DIRECTE
16:00 1MÓN.CAT
 EN DIRECTE
18:00 PROGRAMACIÓ XARXA
20:00 EN JOC 
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 DIUMENGE ESPORTS
23:00 MERCAT DE MÚSICA VIVA
0:30 DIUMENGE ESPORTS
1:30 CARRERETERES
2:00 ÚTLIMA SESSIÓ
2:30 FÒRUM GASTRONÒMIC
3:30 ESTUDI 3
4:00 DE TEE A GRENN
4:30 REM A REM
5:00 TELÓ DE FONS
5:30 GAUDEIX LA FESTA
6:00 DIUMENGE ESPORTS

Dilluns
7:00 NOTÍCIES EN XARXA 
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 EL MIRADOR
12:00 ÚLTIMA SESSIÓ
12:30 BEN TROBATS
14:30 ÚLTIMA SESSIÓ
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 BA-BA
18:00 DOSOS AMUNT
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 TELÓ DE FONS
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 CARNET ESPORTIU
23:30 ESTUDI 3
0:00 AL DIA BARCELONÈS NORD 
 – MARESME

Dissabte
7:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
7:30 CARNET ESPORTIU
8:00 DE TEE A GRENN
8:30 BA-BA
9:00 CATALUNYA 
 TERRITORI TIC
10:00 ÚLTIMA SESSIÓ
10:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
11:00 TELÓ DE FONS
11:30 CREURE AVUI
12:00 GAUDEIX LA FESTA
12:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
13:00 DOSOS AMUNT
14:00 DE TEE A GRENN
14:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
15:00 TELÓ DE FONS
15:30 ÚLTIMA SESSIÓ
16:00 1MÓN.CAT
 EN DIRECTE
18:00 BÀSQUET EN JOC
 EN DIRECTE
20:15 MERCAT DE MÚSICA VIVA  
 DE VIC
 EN DIRECTE
0:45 CATALUNYA 
 TERRITORI TIC
1:45 GAUDEIX LA FESTA
2:15 CARRETERES
2:30 DE TEE A GRENN
3:00 ÚLTIMA SESSIÓ
3:30 CARRETERES
4:00 GAUDEIX LA FESTA
4:30 ESTUDI 3
5:00 DE TEE A GRENN
5:30 CREURE AVUI
6:00 CATALUNYA 
 TERRITORI TIC

Diumenge
7:00 FÒRUM GASTRONÒMIC
8:00 CREURE AVUI
8:30 BA-BA

14:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 CALIDOSCOPI
18:00 BA-BA
18:30 CARRETERES
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 LA CONVERSA
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 CARRETERES
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 LA CONVERSA
23:30 GAUIDEX LA FESTA
0:00 AL DIA BARCELONÈS NORD 
 – MARESME
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 LA CONVERSA
2:00 CARRETERES
2:30 MIRADOR
4:30 GAUIDEX LA FESTA
5:00 ESTUDI 3
5:30 LA CONVERSA
6:00 MATARÓ AL DIA

Dijous
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 EL MIRADOR
12:00 LA CONVERSA
12:30 BEN TROBATS
14:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 LA CONVERSA
18:00 BA-BA
18:30 DE TEE A GRENN
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 TRAÇ DE CULTURA
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 HIPSTERLAND  +13
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 TRAÇ DE CULTURA
23:30 DE TEE A GRENN
0:00 AL DIA BARCELONÈS NORD 
 – MARESME

0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 TRAÇ DE CULTURA
2:00 GAUIDEX LA FESTA
2:30 MIRADOR
4:30 DE TEE A GRENN
5:00 CARRETERES
5:30 TRAÇ DE CULTURA
6:00 MATARÓ AL DIA

Divendres

7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 EL MIRADOR
12:00 TRAÇ DE CULTURA
12:30 BEN TROBATS
14:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 TRAÇ DE CULTURA
18:00 BA-BA
18:30 CREURE AVUI
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 ÚLTIMA SESSIÓ
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 CARNET ESPORTIU
23:30 ÚLTIMA SESSIÓ
0:00 AL DIA BARCELONÈS NORD 
 – MARESME
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 CARNET ESPORTIU
2:00 HIPSTERLAND+13
2:30 MIRADOR
4:30 ÚLTIMA SESSIÓ
5:00 GAUIDEX LA FESTA
5:30 CARNET ESPORTIU
6:00 MATARÓ AL DIA

0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 CARNET ESPORTIU
2:00 DE TEE A GRENN
2:30 EL MIRADOR
4:30 DOSOS AMUNT
5:30 CARNET ESPORTIU
6:00 MATARÓ AL DIA

Dimarts
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 EL MIRADOR
12:00 CARNET ESPORTIU
12:30 BEN TROBATS
14:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 CARNET ESPORTIU
18:00 BA-BA
18:30 HIPSTERLAND +13
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 CALIDOSCOPI
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 GAUDEIX LA FESTA
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 CALIDOSCOPI
23:30 CARRETERES
0:00 AL DIA BARCELONÈS NORD 
 – MARESME
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 CALIDOSCOPI
2:00 ESTUDI 3
2:30 MIRADOR
4:30 CAMINANT PER 
 CATALUNYA
5:30 CALIDOSCOPI
6:00 MATARÓ AL DIA

Dimecres
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 EL MIRADOR
12:00 CALIDOSCOPI
12:30 BEN TROBATS

Programació facilitada per mataró Televisió

TV
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L’acord entre la Diputació 
de Barcelona i l’ICAB 
preveu el desplaçament 

d’un advocat a les dependèn-
cies dels Serveis Públics de 
Consum de les comarques 
de Barcelona que, prèvia vi-
sita concertada, atendrà de 

forma individualitzada les 
consultes dels consumidors. 
A més, el consumidor també 
rebrà atenció personalitzada 
en relació a la justícia gra-
tuïta si decideix acudir a la 
via judicial. «Aquest conveni 
reforça el servei d’atenció 

al ciutadà de la Diputació i 
se suma als ja treballats en 
matèria d’atenció jurídica. 
Una demanda imprescindible 
avui dia: garantir el servei 
al ciutadà», ha explicat la 
presidenta de la Diputació 
de Barcelona, Mercè Conesa.

 iStock. 

•	 La	Diputació	de	Barcelona	i	l’Il·lustre	Col·legi	de	l’Advocacia	de	Barcelona	
presenten	un	conveni	per	a	l’atenció	personalitzada	dels	consumidors.

•	 L’acord	s’estendrà	a	la	resta	de	col·legis	professionals	de	la	demarcació	
i	preveu	el	desplaçament	d’advocats	a	les	dependències	municipals.

Assessorament personalitzat 
i gratuït en les reclamacions per 
les clàusules abusives dels bancs
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«Agraïm el paper de la 
Diputació de Barcelona en 
la firma d’aquest acord: ens 
ha permès aplegar mitjans 
per defensar els drets de 
les persones»,  ha afirmat 
el degà de l’Il·lustre Col·legi 
de l’Advocació de Barcelona, 
Oriol Rusca. «La proximitat 
és fonamental i en aquest 
sentit el coneixement que 
té la Diputació del territo-
ri ha estat clau», ha afegit.

Servei a tota la demarcació

Aquest primer conveni co-
brirà 22 Serveis Públics 
de Consum a 6 comar-
ques (Alt Penedès, Anoia, 
Baix Llobregat, Barcelonès, 
Garraf i Maresme): una àrea 

amb prop d’un milió i mig de 
persones. Les visites es po-
dran concertar fins el mes 
de desembre, a excepció del 
mes d’agost, i es faran , per 
tant, durant prop de 90 dies 
hàbils fins a final d’any. En 
aquest termini, s’oferirà el 
servei 350 hores cada mes. 
En aquest sentit, la diputada 
de Salut Pública i Consum, 
Laura Martínez, ha destacat 
que   «el ciutadà, a través 
del seu ajuntament, rebrà 
una atenció acurada i per-
sonalitzada. També en re-
lació a la justícia gratuïta 
si decideix acudir a la via 
judicial», ha afegit.
L’objectiu de Diputació de 
Barcelona és estendre aquest 
servei d’assessorament perso-
nalitzat sobre clàusules abu-
sives als 311 municipis de la 
demarcació. Així, la corpora-
ció contempla la firma de con-
venis amb la resta d’ Il·lustres 
Col·legis d’Advocats, com són 
el de Granollers, Manresa, 
Mataró, Sabadell, Sant Feliu 
de Llobregat, Terrassa i Vic.

Suport als consumidors

Els acords amb els col·legis 
professionals d’advocats se 
sumen a les accions de su-
port als consumidors que la 
Diputació de Barcelona im-
pulsa des de fa mesos per 
acompanyar-los en les seves 
reclamacions per les clàusu-
les abusives.
Justament per atendre aques-
tes consultes, aquest any ha 
augmentat fins als 2 milions 
d’euros el pressupost des-
tinat als Serveis Públics de 
Consum. També ha intensi-
ficat la formació específica 
en clàusules abusives als 
tècnics d’aquests Serveis (77 

municipals i 7 comarcals) i ha 
contractat les associacions de 
consumidors més represen-
tatives per fer 150 xerrades 
i tallers arreu del territori.
En els 224 municipis que no 
disposen de Servei Públic de 
Consum propi, els ciutadans 
també reben atenció directa 
a través de les Unitats Mòbils 
d’Informació al Consumidor 
(UMIC). Des de començament 
d’any, a més, la Diputació de 
Barcelona ofereix consells i 
informació sobre els proto-
cols de les entitats bancàries, 
adreces de contacte, l’agenda 
d’accions formatives i un for-
mulari de reclamació a través 
de la seva pàgina web (www.
diba.cat)

Connectem la ciutadania 
amb la cohesió social

Connectar la ciutadania amb 
la cohesió social, com a pi-
lar bàsic de l’estat del benes-
tar, és un dels objectius es-
tratègics del Pla de Mandat 
2016-2019 de la Diputació de 
Barcelona. A banda del suport 
als consumidors, la corporació 
impulsa en aquest sentit un 
Pla de Xoc contra la Pobresa, 
que vol donar resposta a l’em-
pobriment progressiu i al cor-
responent increment del risc 
d’exclusió social.
Com a accions concretes, 
aquest Pla de Xoc contra 
la Pobresa inclou el progra-
ma de Foment de l’Ocupa-
ció, el Servei d’Intermedia-
ció de Deutes de l’Habitatge, 
el programa d’Auditories i 
Intervenció en habitatges 
en situació de pobresa ener-
gètica i el programa Targeta 
Moneder amb impacte social 
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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)

Un repàs als hàbits de salut anirà bé 

per saber què pots estar fent mala-

ment, en cas que estiguis experimen-

tant molèsties. Cercaràs la manera 

de tenir més temps lliure.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

La teva mirada es posa en qüestions 

econòmiques. Pots sentir que s'aca-

ben alguns recursos i no saps com 

ho faràs. Mou-te i fes valer els teus 

talents i les teves aptituds.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Pots notar que hi ha coses que et fan 

perdre la son i no saps identificar-les 

del tot. Potser t'anirà bé escriure so-

bre el que somnies, de ben segur que 

hi ha detalls importants.

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

Vius en contradicció. Per una banda 

saps que ho fas bé i estàs aconse-

guint objectius però també sents que 

deixes escapar moltes oportunitats i 

això et neguiteja una mica.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Posar l'agenda al dia, serà prioritari. 

Darrerament t'has distret una mica 

d'algunes obligacions i toca fer-se'n 

càrrec. Dóna't alguna alegria gastro-

nòmica, per compensar.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Hauràs d'escollir. Tots tenim els nos-

tres vicis creats i hi ha moments en 

què s'han de canviar alguns hàbits 

tòxics. Pren-ho com una oportunitat 

de maduració personal.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Cal veure les coses amb una mirada 

renovada. Com si tornessis a néixer i 

aprofitant tot el que has après. Si vols 

treballar, hauràs de canviar algunes 

idees preconcebudes.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Et costa canviar d'hàbits però a ve-

gades es fa necessària una nova visió 

de les coses. Si t'allunyes un xic de la 

teva posició, veuràs més possibilitats 

davant un problema.

Bessons (21/5 al 21/6)

Més enllà de les propostes que facis 

de cara a la nova temporada, caldrà 

perfilar com ho has de fer. Com més 

et centris i concretis què vols, millors 

resultats obtindràs.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Tens tanta energia que sents que els 

altres no van al mateix ritme que tu. 

No perdis la paciència, entén que ca-

dascú viu el seu moment i les seves 

pròpies circumstàncies.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

La feina pot ser un punt de desequi-

libri en la teva vida. Si no t'agrada 

el que fas, et pots sentir trist. Cerca 

opcions o millora les condicions al 

lloc de treball.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Saps que no pots comptar amb els 

altres en molts moments. Això t'ha 

fet més fort i intuïtiu vers les teves 

decisions. Escolta altres opinions però 

no perdis de vista la teva.

www.facebook.com/dhannaastro

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

  Més de 300 membres de la co-
munitat Músiques Tranquil·les, 
una mitjana de cent persones a 
cada concert i 1.400 seguidors a 
Facebook, que ajuden a propulsar 
l’esdeveniment. Aquestes són les 
xifres que hi ha darrere el cicle del 
Festival  Músiques Tranquil·les. 

Jaume Tugores o Joan Rovira són algunes de les 
propostes per la nova temporada de tardor 

Promogut per la Casa de la 
Música, i amb la col·laboració de 
l'Associació Jazz Maresme i l’Escola 
Municipal de Música de Mataró, 
aquest cicle va encetar al mes de 
gener una nova etapa com a tem-
porada anual i no només com a 
cicle. Ara programa quatre noves 
propostes de cara a la tardor que 
tindran lloc un dijous al mes, des 
del setembre fi ns al desembre 
d'aquest any.

Quatre noves propostes
Barcelona Ethnic Band, Joan 
Rovira, Jaume Tugores i WoM Trio 
són els grups que la Comunitat 
Músiques Tranquil·les, el grup de 
persones que ajuda a coimpulsar 
el projecte, ha triat per als pròxims 
concerts.

La Barcelona Ethnic Band és un 
quintet de folk que recupera can-
çons tradicionals de tot el món i 
que visitarà Mataró al mes de se-
tembre. Després serà el torn de 
Joan Rovira, una Festa-Autor que 
combina la música festiva amb 
la música més personal, capaç 
de fer ballar i emocionar durant 
l’hora i mitja de concert. El dia 
2 de novembre Jaume Tugores, 

Volen consolidar el Músiques Tranquil·les

Les WoM trio tocaran al cicle de Músiques Tranquil·les

Joan Rovira, un dels noms

Cedida 

amb un violoncel, un saxo i una 
combinació de guitarres clàssi-
ques i elèctriques, es proposarà 
compartir en un concert algunes 
de les melodies que han fet encara 
més gran el cinema. 

Per últim, tres dones amb unes 
veus magnífi ques interpretaran 
temes de jazz, bossa nova, soul o 
pop. Seran les WoM trio el dia 14 
de desembre.

Una presentació especial
Per tal de donar a conèixer la 
programació i difondre el cicle, 
es proposen fer una presentació 
a la plaça Santa Maria el dissabte 
16 de setembre entre les 6 i les 8 
del vespre. Així els que descone-
guin el funcionament del festival 
podran apropar-s'hi.

Tots els concerts ofereixen la 
possibilitat de gaudir de tapes i 
entrepans a càrrec del Casal de 
l'Aliança. El preu de l'entrada és 
de 13 euros, excepte en la compra 
anticipada (10 euros) i pels mem-
bres de la comunitat, que poden 
gaudir-ho a 8 euros. Els concerts 
tenen lloc a les 9 del vespre, tot i 
que es pot accedir a l'espai a partir 
de les 8 del vespre.

núm. 1786 del 15 al 21 de setembre de 2016Cultura
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FusionArte programa un dia d'activitats a Les Esmandies Arxiu 

Les Esmandies acullen una jornada per recaptar fons pel 
menjador social de Sant Joaquim 

Primer Festival Solidari 
FusionArte, aquest dissabte   

 El dia 16 de setembre des de les 
dues del migdia i fi ns a les dues de 
la matinada, les Esmandies Casal 
de Barri acollirà una jornada so-
lidària que començarà amb una 

paellada i anirà seguida d'una fes-
ta plena d'activitats. Es tracta del 
Festival solidari FusiónArte i el seu 
objectiu és clar: recaptar fons que 
aniran destinats al menjador social 

de Sant Joaquim per tal d'ajudar a 
les famílies més necessitades de la 
nostra ciutat. També es realitzarà 
recollida per al Banc d'Aliments.

Una jornada solidària
La vetllada començarà a les dues 
del migdia amb una paellada po-
pular i continuarà amb concerts 
i espectacles d'artistes locals. Ja 
estan disponibles els tiquets per la 
paella, es poden comprar cada tar-
da a les Esmandies a un preu de 5 
euros, i inclouen beguda, pa i cafè.

A les 5 de la tarda, tindrà lloc 
el lliurament dels guardons del 
1r premi de Poesia FusionArte, 
amb la presència dels regidors de 
Cultura i Educació de l'Ajuntament 
de Mataró. Aquesta primera edi-
ció del certamen va fi nalitzar amb 
Jordi Sans com a guanyador amb 
el llibre 'La mort'.| L. Mulà

CiutatCultura núm. 1786 del 15 al 21 de setembre de 2017
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GL14854- En exclusiva para 
nuestros clientes este piso de 
75 m² listo para entrar a vivir, 
cocina y baño actualizado, 3 
habitaciones muy espaciosas, 
baño con ducha, galería anexa 
a cocina muy amplia y salón 
espacioso. Totalmente exterior, 
muy luminoso. Oportunidad.  
(C.E. =T) PRECIO: 146.000€

OCASIONES ESPECIALES

GL14706- Excepcional e impe-
cable vivienda, prácticamente 
nueva. Salón muy luminoso 
con balcón, cocina moderna 
y funcional, 2 baños (1 suitte), 
3 habit. Acabados modernos. 
Parking incl. EXCLUSIVA PARA 
NUESTROS CLIENTES. 
(C.E. =T) PRECIO: 214.000€

GL14881- Excelente piso 
seminuevo de 87m². Salón de 
dos ambientes de 28 m², salida a 
balcón tipo terraza, cocina impe-
cable, 3 habitaciones (2 dobles), 
2 baños (1 en  la suite). Calefac-
ción y acabados de calidad. Par-
king para coche grande, incluido. 
Oportunidad por zona. 
(C.E. =T) PRECIO: 216.500€

GL14708- En exclusiva para 
nuestros clientes. Piso 100 m² + 
trastero, gran presencia y parking 
opc. Salón 25m², cocina off. 
10m², 4 hab. (2 dobl), 2 baños, 2 
galerías. Pequeño patio 10m² y 
balcón-tza 15 m². Oportunidad 
por relación precio-calidad. 
(C.E. =T) PRECIO: 224.000€

ZONA CENTRO- CABANELLAS

ZONA FRANCESC MACIÀ

CENTRO-EIXAMPLE-ISERN

CAMÍ DE LA GEGANTA
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UN CONCEPTO DIFERENTE DE GESTIÓN INMOBILIARIA

POSIBILIDAD DE FINANCIACIÓN 100%. MÁS DE 
150 INMUEBLES A SU DISPOSICIÓN. ¡LLÁMENOS!  

T. 93 193 45 35

GL12634 ZONA CERDANYOLA: 
Piso de media altura con vistas y so-
leado. Salón con salida a balcón, cocina 
de fórmica, amplia galería, tiene 3 habita-
ciones + sala de estar y baño con ducha, 
aproximadamente 80 m². (C.E. =T)  
PRECIO: 85.000€

GL14874 CERDANYOLA SUR: 
Cerca del Camí del Mig, junto a todos 
los servicios. Piso 1/2 altura, exterior a 2 
calles, 3 habit. (2 dobl), salón amplio con 
balcón, cocina reformada y equipada, 
baño nuevo y completo y galería amplísi-
ma.  (C.E. =T)  PRECIO: 101.000€

GL14159 ZONA CERDANYOLA:  Piso 
ideal parejas con grandes posibili-
dades. Actualmente listo para entrar a 
vivir. Salón comedor junto a cocina de 
fórmica, 3 habitaciones (2 dobles), baño 
y galería de servicio. OPORTUNIDAD. 
(C.E. =T)  PRECIO: 66.000€

GL14826 LA LLANTIA: Bloque 3 ve-
cinos, piso 1/2 altura, 110 m², 4 habit (2 do-
bles), salón comedor , balcón, cocina roble 
como nueva con offi ce para 6 personas, 
baño completo amplio, trastero y terrado 
comunitario. Ideal como zona tranquila.  
(C.E. =T)  PRECIO: 126.000€

GL14885 EIXAMPLE-CAMÍ RAL: 
Bloque con ascensor, exterior 100 %, 
esquinero. Soleado y vistas, 70 m², 3 habit. 
(2 dobles), salón 2 ambientes con balcón, 
cocina en buen estado y equipada, baño 
completo, zona céntrica y a buen precio. 
(C.E. =T)  PRECIO: 102.000€

GL10854 Z. MOLINOS: Piso com-
pletamente reformado, salón comedor 
con salida a balcón, 4 habitaciones,  gran 
cocina offi ce y  baño completo. Vistas 
despejadas, excelente ocasión. (C.E. =T) 
PRECIO: 121.000€

GL14350 ZONA PERAMÀS: Piso 
total. reformado de 90 m², 4 habit, salón 
com. 25 m² con chimenea, cocina offi ce 
10 m² y baño completo. Aire acondic., 
calefacción y terraza comun., trastero. Piso 
muy luminoso, zona inmejorable 
(C.E. =T)  PRECIO: 177.000€

GL14858 Z. EIXAMPLE: Apart. 50m², 
gran patio 45 m² a nivel. 2 habit. salón 
com. espacioso 2 ambs con cocina y baño 
completo. Acab 1ª calidad. Equipado para 
habitar. Pl.aparc. incl. Calef. y aire acond.
(C.E. =T)  PRECIO: 186.000€

GL14855 ZONA CIRERA:  Piso de 90 
m² reformado y listo para entrar a vi-
vir. Gran salón con balcón a calle, vistas 
espectaculares, cocina fórmica blanca, 
galería offi ce 10 m², 3 habitaciones 
(2 dobles) y baño. (C.E. =T)  
PRECIO: 136.000€

GL14785 Z.VIA EUROPA- PARC 
CENTRAL: Excelente piso de 80m2, pl. 
aparc. incl Salón muy amplio y luminoso, 
3 hab. (2 dobl), 2 baños compl, cocina 
+ galería. Acabados actuales, perfecto 
estado. Total. exterior, orientado a sol 
de tarde. (C.E. =T) PRECIO: 233.000€

GL14872 Z. AV. AMÉRICA: Vivienda 
sólo 16 años, 87 m², zona día/noche, 
salón 28m², balcón, cocina amplísima off. 
6 personas, galería y patio 90 m², trastero 
18m², 3 hab. (2 dobl), 2 baños (1 suitte). 
Calef. Piso estrenado como nuevo. Parking 
incl. (C.E. =T)  PRECIO: 187.000€

GL14813 C/PIZARRO: 1º piso todo 
exterior, reformado y listo para habitar, 
con mucho gusto, 4 hab. amplias, salón, 
balcón terracita, baño a estrenar + aseo 
cortesía, gran cocina offi ce, galería -patio. 
Calef. Impecable, fi nca reformada. 
(C.E. =T) PRECIO: 198.000€
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Tritura l'advertiment del govern espanyol
Després de ser dels primers alcaldes de signar el decret per l'1-O, Eudald Calvo penja 
a les xarxes com "arxiva" la carta d'Enric Millor per no facilitar el referèndum 

Política: Redacció

  L'alcalde d'Argentona, Eudald 
Calvo, va triturar dimarts l’adver-
timent rebut per part del govern 
espanyol de cara a aturar els pre-
paratius del referèndum d’autode-
terminació. El també vicepresident 

de l’Associació de Municipis per 
la Independència va mostrar a les 
xarxes socials com introdueix a la 
trituradora de paper la carta envia-
da pel delegat del Govern Espanyol 
a Catalunya, Enric Millo, en què 
s'adverteix els ajuntaments del seu 
"deure d'impedir o paralitzar" el 

referèndum de l'1 d'Octubre així 
com abstenir-se "d'iniciar, trami-
tar, informar o dictar cap acord o 
actuació que permeti la preparació 
i/o celebració del referèndum".

Calvo va penjar a les xarxes un 
vídeo assegurant que: "Ja hem ar-
xivat l'advertència del Gobierno". 

Arxiu i Twitter 

Adreça web del banner invertit:

www.alabastsensegluten.com

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

NATURALES

• 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:
SERGIO GONZÁLEZ HIDALGO

concursos

Argentona
www.totmataro.cat/argentona
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A partir del 25 de setembre el servei porta a porta 
tornarà al seu horari habitual

S'acaba l'horari d'estiu de recollida de la 
fracció orgànica a la vila

Argentona, líder en separació de residus gràcies al porta a porta Arxiu 

  Amb l'inici del curs i l'inici de la 
tardor, Argentona passa a l'horari 
d'hivern pel que fa a la recollida 
porta a porta i elimina la recollida 
extraordinària de la fracció d'orgà-
nica que s'estableix els mesos de 
més calor. El 25 de setembre serà 
el darrer en què hi haurà aquest 
servei addicional i a partir del di-
lluns 2 d'octubre es recuperarà la 
cadència habitual.

Argentona és un municipi líder 
en separació de residus i estableix 
per tot l'any el calendari conegut i 
habitual d'envasos dilluns i dijous; 
paper i cartó els dimarts; orgànica 
dimecres, divendres i diumenge, i 
rebuig els dissabtes. 

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

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

168.000€

EXCLUSIVA SU CASA
Ref. 12739 JTO. ROCABLANCA: Bonito piso refor., obra vista 
ascensor. 85m2., 3 habit, baño compl. refor., amplio salón 25 m2, 
balcón-terracita, vistas, cocina nueva con galería. Actualizado 
reciente, excelentes acabados. Zona fácil aparcamiento y acceso 
directo a entrada y salida autopista.!

T

309.000€

PRECIOSO ÁTICO CON TERRAZA
Ref. 12713 CAMÍ SERRA: 195m2. 110m2 piso + 40 m2 estudio 
+ 45 m2 entre terraza y balcón. Totalmente refor. 3 hab. (2  dobl) 
+ vestidor. 2 baños (1 suitte) Amplio salón en estudio, chimenea y 
despacho. Comedor 28 m2, balcón. Jacuzzi. Parking incl.

T

138.000€

OCASIÓN POR CARACTERÍSTICAS Y PRECIO
Ref. 12710 JTO. PUIG I CADAFALCH: Edifi cio con ascensor. 
Vivienda 90m2 actualizado. Salón comedor 20m2. Balcón Gran 
cocina  14 m2 equipada, impecable, galería. 3 dor. (2 dobl). Baño 
+ aseo. Trastero. Oportunidad en el eje comercial de Cerdanyola, 
junto colegios y servicios. !!

T

187.000€

PISO CON PATIO DE 90M2
Ref. 12742 ZONA AVDA. AMÉRICA: 90 m2 de vivienda + 90 
m2 de patio a nivel.  3 habit. (2 dobles) Amplio salón 28 m2 Gran 
cocina 9 m2 con galería. 2 baños uno tipo suitte. De la cocina 
gran patio de 90 m2 con una habit.-trastero 18 m2. Muy soleado. 
2001 con ascensor. Piso completo y defi nitivo!!

T

Tot Argentona 3 C15.indd   2 13/9/17   16:04



Argentona

  En el primer partit de lliga a casa 
el FC Argentona va ser incapaç de 
remuntar el gol que desafortuna-
dament es va marcar en pròpia 
porteria. Amb el marcador advers 
des del minut 26, el conjunt ar-
gentoní li va posar empenta però 
va ser insufi cient per capgirar el 
marcador. A més, quan faltaven 
cinc minuts per acabar el partit, 
Oliva va veure la segona targeta 

Els quadribarrats perden amb el Masnou i es desplacen 
diumenge a Montgat

groga i va haver d'abandonar el 
terreny de joc.

Els quadribarrats es prenen 
aquest resultat com un toc d'aler-
ta i pensen ja en el pròxim partit. 
L'equip es desplaçarà a Montgat 
diumenge a les sis de la tarda per 
enfrontar-se al FP Hermes. Els de 
Montgat com els argentonins no-
més han aconseguit un punt en 
els dos primers partits.  | Arg.Com.

Un gol en pròpia porteria 
condemna l'Argentona a casa

El FC Argentona, en acció Arxiu

 Argentona torna a homenatjar 
la seva gent gran major de 75 anys. 
Aquest 17 de setembre arriba la 68a 
edició de la Festa de la Vellesa, que 
comptarà amb el seu programa 
tradicional.

Començarà amb els gegants i 
nans a les 8:30h i es clourà a la pla-
ça Nova. Enguany, la festa compta-
rà amb el padrinatge de Lluís Barri 
i Paquita Martínez.  | Red

Lluís Barri i Paquita 
Martínez són els padrins'

68a edició de la Festa 
de la Vellesa aquest 
diumenge

La Festa de la Vellesa Cedida 

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

comajuan@comajuan.com

www.comajuan.com
Especialistes immobiliaris

Avda. Jaume Recoder, 62, Mataró

comajuan@comajuan.com

www.comajuan.com
Especialistes immobiliaris

REF.5971 MATARÓ. Casa en venta  de 
124m2 de superfície, en dues plantes 
diàfanes amb terrat de 60m2 i possibi-
litat de dret a vol.Truquin's   

REF. 5863 MATARÓ. PIS AMB PLAÇA 
D'APARCAM. I TRASTER! Al costat esta-
ció i platja. 85m2, 2 habit, saló-menjador 
independent amb balcó, cuina offi ce, dis-
tribució quadrada. TOT EXTERIOR! Per a 
més informació, no dubti en trucar-nos.

REF.5985  CABRERA DE MAR. Nau de 
580m2 en lloguer, disposa d´ofi cines i 
instal·lacions, amb amplia porta per ca-
mions  i sense columnes. Preu: 1500€

Tot Argentona 1786.indd   4 13/9/17   16:03



IMMO NOVA

IMMO NOVA

IMMO NOVA

Ref. 2642: Cerdañola: Todo reformado mejor que 
nuevo con terraza de 40m2. 2 hab., 1 baño, co-
cina americana, salón comedor, balcón, suelos 
de parket, calefacción. Comunidad reducida.
                                                                166.000€

DUPLEX IMPECABLE

Ref. 2454: Cerdañola: Vivienda reformada, con 
patio a nivel y trastero. Amplio salón com., 3 hab. 
2 dobl, 1vestidor cocina off, 1 baño, aire acond., 
calefac. Comunidad reducida. Lo mejor su precio!!
                                                                                       130.000€

OPORTUNIDAD ÚNICA

Ref. 2640: Havana: Vivienda parking incl. 3 hab, 1 
baño,1 aseo, cocina off. Amplio salón-comedor 
con balcón, aire acond.,calefacción, ascensor. 
Exterior, sol y zona inmejorable, al lado playa!!
                                                           228.000€

SEMI NUEVO CON PK INCLUÍDO

Ref. 2606: Camí Serra: Vivienda con parking incl. 4 
hab, 1 baño,1 aseo, cocina office. Amplio salón-
comedor, balcón, calef., ascensor. Vistas despe-
jadas a zona verde y fácil acceso a autopista!!
                                                                    233.000€

DE GRANDES DIMENSIONES

Ref. 2641: Centro: De reciente construcción 
y con terraza., 3 habitac., cocina integrada 
al salón, 2 baños. Comunidad reducida con 
ascensor. No dudes en visitarlo!! 
                                                               235.000€

DÚPLEX EN EL CENTRO

Ref. 2632: Havana: Vivienda defi nitiva 150 m2 
con 2 parking incl. 5 hab (4 dob), cocina offi ce 
indep. 20m2, 2 baños, 1 aseo, salón comedor con 
chimenea y balcón, calefacción. Vistas al mar!!
                                               256.000€

PISO + 2 PARKINGS

1P IMMO NOVA.indd   1 13/9/17   15:48



Desena Fira Mercat Modernista de Canet
Els dies 15, 16 i 17 de setembre el municipi de Canet de Mar tornarà a l'època modernista 
amb actuacions, activitats artístiques i culturals, lúdiques, infantils i molt més 

Societat: Laia Mulà

 Enguany fa deu anys que 
Canet de Mar va impulsar per 
primera vegada la Fira Mercat 
Modernista. Es tracta d'un cap 
de setmana ple d'activitats en-
torn el Modernisme organitzat per 
l'Àrea de Promoció Econòmica del 
municipi. Centrant-se en aquesta 
ocasió en el paper de la dona du-
rant aquesta època, els carrers i els 
vilatans es vestiran de Modernisme 
per tal d'ambientar el municipi 
entorn la festa, que tindrà lloc els 
dies 15, 16 i 17 de setembre.

La vida de la dona
La temàtica d'aquesta edició gira 
entorn les dones del Modernisme, 
les quals vivien en una societat 
que les deixava en segon terme, 
però que van saber erigir-se com 
a artistes que lluitaven contra les 

circumstàncies reduccionistes del 
moment. Per elles era un repte i un 
desafi ament respecte la societat 
i la vida familiar el fet de conver-
tir-se en pintores, compositores, 
escriptores o escultores, entre al-
tres artistes.

Tapes i oci
L'acte inaugural de la fi ra comp-
tarà amb la Nit de tapes i varietés, 
una innovació de l'any passat que 
posarà a disposició dels assistents 
la possibilitat de degustar tapes 
de l'època. A més, la vetllada serà 
amenitzada amb la celebració d'un 
espectacle de varietés tal com es 
feia a principis del segle XX, amb 

La de Canet és la segona fira modernista en importància, després de la de Terrassa Cedida

Tot el centre de Canet de Mar es vesteix d'època Cedida

números de malabarisme, ball, 
escenes còmiques i música.

Una Fira de tots
Des de l'Ajuntament fan una crida 
a la participació dels ciutadans, 
establiments de restauració, bo-
tigues, entitats i associacions a 
participar de la festa de diverses 
maneres. Per aconseguir recrear 
l'ambient de l'època demanen que 
els comerços decorin els seus apa-
radors, que els vilatans es vesteixin 
de l'època, que els establiments 
de restauració ofereixin plats de 
l'època i que tothom qui vulgui 
participi de l'organització d'acti-
vitats per amenitzar la Fira.

3

"Durant tres dies, tant 
veïns com els molts 
visitants es traslladen vi-
vencialment més d'un 
segle enrere"

CulturaMaresme núm. 1786 del 15 al 21 de setembre de 2017

Tot Maresme 1 Canet Fira.indd   1 13/9/17   16:08
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rebre un ajut del 50% o del 100% 
del cost del menjador, en funció 
de les seves necessitats.

Quasi 5.500 alumnes 
ja tenen resposta
Aquest primer atorgament és de 
quasi tres milions d'euros, una 
quantitat que es distribuirà entre 
els 5.353 escolars amb dret a un 
ajut del 50% del cost del servei 
de menjador i els 76 que tenen 
dret a una beca del 100% dels ajuts 
individuals de menjador per ne-
cessitats socioeconòmiques i/o 
geogràfi ques.

A inicis de curs
A partir de la setmana vinent es 
notifi carà als centres docents els 
alumnes que ja tenen concedit 
l'ajut i, un cop resolts tots els expe-
dients que encara estan pendents, 
cada sol·licitant rebrà resposta a 
la seva sol·licitud. Les que hagin 
estat denegades, o tinguin alguna 
incidència, disposaran d'un ter-
mini per poder presentar les al-
legacions que creguin pertinents. 
| Laia Mulà.

 Més de 7.600 alumnes de pri-
mària i secundària del Maresme 
han sol·licitat ajuts econòmics per 
poder fer front a les despeses del 
menjador escolar. Aquesta xifra 
supera en 535 les peticions tra-
mitades el curs passat. Tot i que 
encara queden expedients per 
resoldre, de moment el Consell 
Comarcal del Maresme ja ha fet 
un atorgament a prop de 5.500 
alumnes que compleixen els re-
quisits de la convocatòria.

Tal com estableixen les bases de 
la convocatòria, l'atorgament dels 
ajuts de menjador tenen en compte 
l'àmbit econòmic, familiar i social 
de l'alumne. Els alumnes que re-
uneixen aquests requisits, poden 

El Consell Comarcal anuncia un primer atorgament de 
beques per un 17 per cent més que en el curs passat

Tres milions d'euros en beques 
de menjador escolar

  El Xifré és el nou espai d'asses-
sorament, ajuda i consulta per a 
empreses i autònoms del municipi 
d'Arenys de Mar. Es tracta d'una 
iniciativa impulsada pel servei de 
Promoció Econòmica de l'Ajun-
tament d'Arenys de Mar que ini-
cia la seva activitat aquest mes 
de setembre. Compten amb una 
xarxa d'experts en tots els camps 
de gestió d'empreses i autònoms 
que resolen consultes sobre, per 
exemple, com millorar les vendes, 
com fer un tràmit o a quins ajuts 
poden acollir-se.

També pels emprenedors
El servei es troba a la segona planta 
de l'històric edifi ci de tipus neo-
clàssic que ja allotja altres serveis 
relacionats amb la promoció eco-
nòmica i l'emprenedoria. Els em-
prenedors també poden disposar 
d'aquest servei per resoldre aspec-
tes com, per exemple, com fer un 
pla d'empresa, quins són els trà-
mits per a la constitució d'aquests 
o quines obligacions fi scals i la-
borals tenen, entre d'altres. | Red

A l'edifici del Xifré, 
d'Arenys de Mar

Un espai 
d'assessorament a 
empreses i autònoms

76

76 alumnes tenen dret a 
una beca del 100% dels 
ajuts individuals de 
menjador per necessitats 
socioeconòmiques 
i geogràfiques

Els alumnes que reuneixin els requisits optaran a l'ajut

L'edifici El Xifré Cedida

 Arxiu 

Maresme núm. 1786 del 15 al 21 de setembre de 2017
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El jove actor que participa en l'Home Inacabat, el muntatge sobre Puig i Cadafalch a Can Gassol

Xavier Alomà,
a escena per vocació

Laia Mulà

 De formació periodística i teatral, i amb només 31 
anys, en Xavier Alomà és un actor amb empenta i ple 
d'esperit crític. Afirma que es considera només actor 
perquè fa molts anys que no exerceix de periodista: 
quan va acabar el grau de Periodisme va trobar-se 
amb una època de molta crisi i no hi havia feina de 
comunicació, explica. Va ser llavors, mentre feia 
classes de teatre a l'Aula de Teatre de Mataró, que 
el seu professor Moisès Maicas, li va plantejar que 
podria fer les proves a l'Institut del Teatre. Fins lla-
vors, “la línia entre el hobbie i la professió era molt 
fina”, confessa.

Va decidir que s'hi presentaria només un cop, 
però a la primera va anar a la vençuda i hi va entrar. 
Gràcies a la seva formació teatral, en Xavier Alomà 
té una idea pròpia del que es necessita per ser un 
bon actor: “L'important és que d'alguna manera sà-
pigues connectar amb el públic, que el que et passa 
puguin reconèixer-ho”. A més, afegeix que l'actor “és 
algú que es pren la seva feina seriosament, que és 
molt constant i que no deixa mai de treballar”. Des 
del seu punt de vista, el personatge es crea a la pri-
mera lectura i acaba a l'última funció, “perquè cada 
públic i ambient és diferent i és important construir 
dia a dia aquest personatge”, conclou.

Des que va acabar la part formativa, s'ha anat 
movent per l'escena teatral i ha participat en obres 
com 'Meitat i meitat', que va ser quan va conèixer a 
Pere Anglas, el qual després li va proposar fer 'Carles 

i Balisa'. També ha participat a 'Shakespeare on 
the beat', 'Cos', un recital poètic d'Albert Roig o 'El 
pas' de Joan Brossa, entre altres. Alomà forma part 
d'una companyia teatral a Barcelona que es diu Els 
McGregor. “Vam fer el 'somni d'una nit d'estiu', 
'Ròmul el Gran', i ara estem movent un tercer pro-
jecte amb un text que la Blanca Verdagil està escri-
vint a mida”, descriu Alomà.

Un futur prometedor

De moment ha participat poc a la televisió, con-
cretament explica que va aparèixer a 'La Riera' 
de TV3 i que farà un paper secundari a 'Com si 
fos ahir', la nova sèrie de TV3 que es va estrenar 
dilluns 11 de setembre. Ara està a punt d'estrenar 
un nou projecte teatral a Mataró entorn l'any Puig 
i Cadafalch: l'Home Inacabat. Avança que es tracta 
d'un espectacle que parla de teatre dins del teatre i 
en el que només quatre actors encarnen més d'una 
desena de personatges.

ApUnts

Defineix-te: Poc amic de les etiquetes, amb sentit 
de l'humor, crític, lleial i somiatruites.

Un llibre: ''Els ulls del germà etern', de Stefan Zveig.

Un somni: Que siguem capaços de trobar l'entesa 
entre cultures i religions. 

Un viatge: A la costa de Cadis.

Un repte: Poder actuar a una obra de teatre a Londres.

Daniel Ferrer

perfils
www.totmataro.cat/perfils
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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

169.000€
REF. 1418 ZONA HABANA, Planta baja 
seminueva con PK incluido, zona comu-
nitaria infantil, 2 hab., baño completo con 
bañera, salón comedor con cocina semia-
mericana, calefacción.

T

148.000€
REF. 2481 EIXAMPLE, Totalmente re-
formado con ascensor, 4 hab. 2 dobles, 
cocina offi  ce haya con galería anexa, 
salón comedor con balcón exterior, baño 
completo con bañera de hidromasaje.

T

124.000€
REF. 5131 CIRERA, Planta baja de 115m2  
con patio de 15m2, 4 hab. 2 dobles, baño 
con ducha, trastero en patio, solo 3 veci-
nos. OCASIÓN.

T

179.000€
REF. 2480 EIXAMPLE, Piso grandes dimen-
siones refor. en comunidad reducida, as-
censor, 115m2, 4 hab. (2 dobl), 2 baños 
con ducha, cocina office y galería parquet, 
salón 26m2 con balcón exterior, calefacción.

T

69.000€
REF. 4483 CERDANYOLA, OPORTUNIDAD.
Piso bien conservado, 1 baño reformado 
con ducha, cocina formica, galería, 3 hab.

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

T. 937 965 148

269.900€
REF. 2482 VIA EUROPA, TERRAZA a nivel 
de comedor 40, PK y trastero incluido, 3 
hab. 1 tipo suite, 2 baños completos y 1 
aseo, suelos parquet,  balcón exterior, a.a 
y calefacción central, video portero.

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

1P C&M.indd   1 13/9/17   15:30



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

45m², 2 hab. (1 doble) cuina indep.equipada, un bany complet amb dutxa, 
menjador. Reformat fa 6 anys, per entrar a viure. Terrat comunitari de més 
de 150 m² i zona enjardinada privada. A un minut de la platja i del centre 
de Mataró. Vine a veure-ho !! T151213

Cen� e

160.260€

Pis a primera línia de mar. Ideal inversor!

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

Centre

212.100€

Planta baixa en exclusiva
Planta baixa en exclusiva amb terrassa de 35 m²!!! 77m², 2 habit. amb 
armaris encastats, bany complet amb plat de dutxa, cuina indep molt 
funcional, lluminós saló menjador, aa / cc, tanc.alumini, porta blindada. 
A cinc minuts de la Riera! T151266

650€

Vol vendre 
o llogar
 el seu 

immoble?

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)

Planta baixa en exclusiva amb terrassa a nivell
Moblada. 75m², 2 habit. dobles (1 suite amb armari encastat), 2 banys 
complets, cuina americ., ampli saló menjador amb tssa 15m², calefacció, 
parquet, ascensor, pàrquing inclos. Gran zona comunitària enjardinada !! 
Truqui’ns no ho deixi perdre!!  T151264 198.450€

Parc Central

1.300€

Casa amb piscina amb jardí de 850m2
4 habit. + estudi, 2 banys complets, cuina americana reform. comple-
tament equipada, gran saló menjador llar de foc, calef., tanc. d’alumini, 
garatge, Espectacular jardí amb piscina i barbacoa d’obra. ¿Què més es 
pot demanar? Informeu-vos!!!  T202714 250.000€

Can Raimí

Valoració 
professional 

gratuïta

2P CASTELLÀ (NOVA 2017).indd   2 13/9/17   11:23



Tr�qui'ns : T 93 757 83 83

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

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

700€

T108608 Eixample. Pis molt lluminós, cuina oberta, aa/cc., parquet, ascensor.

55m2 1 saló menjador

650€

 T101621 Peramàs. Pis, cuina independent, ascensor. Disponible setembre.

90m2 1

600€

T302988 Peramàs.  Local cial. diàfan, tres aires /cond., extractor fums.

200m2 1

Vol vendre 
o llogar
 el seu 

immoble?
900€

T110462 Parc Central. Pis mobl.,aa/cc., cuina off.  Parquet. Traster. Ascensor. Piscina.

85m2 3 2 saló menjador balcó/tssa.

T110535 Centre. 5è pis sense ascensor, cuina off. ref. Aa/cc.

80m2 1 tssa 15m2balcó3 3saló menjador saló menjador

2 balcó

140m2 2 saló menjador terrassa gran

T151110 Centre. Pis a 1ª linia mar,  cuina office, alumini, parquet. ascensor. Vistes.

97,15m2 3 2 saló menjador tssa 16m2parking

T110541 Parc Central. Dúplex 2 pl+terrat, cuina office, llar de foc. Espectaculars vistes.

200m2 5+terrat 2 saló menjador terrassa 65m2

parquing

1.400€

parking

T302984 Via Europa.Local amb llicència frankfurt, cuina 60 pers., traster 30m2. Bomba aire calent

950€

675€

parquing

1.300€

Casa amb piscina amb jardí de 850m2

250.000€

Valoració 
professional 

gratuïta
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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

126.000 €

MATARÓ - Cirera R 18855

PB 2 hab  A ESTRENAR!! Cuina 14m2 integra-
da al saló, aa.cc, parquet. Finançament 100%

Quota: 465,72€/mes

260.000€

MATARÓ - Via Europa R 18950

Pis tot exterior 4 hab, 2 banys. Finca semino-
va. Pk i traster a la mateixa finca. Únic!

Quota: 961,01€/mes

261.680 €

MATARÓ - Zona marítima R 19054

Fantàstica planta baixa reformada. Sostres alts. 2 
hab. Zona molt tranquil.la a 1 minut de la platja.

Quota: 967,22€/mes 297.000 €

MATARÓ - Centre R 18534

Dúplex de disseny molt aprop del mar de 4 hab, 
ideal per la seva ubicació. Pis definitiu!

Quota: 1.097,77€/mes

140.260€

MATARÓ - Cerdanyola R 19076

Pis 3 hab bon estat de conservació. Ascensor. 
Al cor del barri amb tots els comerços a prop.

Quota: 518,43€/mes 147.260€

MATARÓ - Pla d’en Boet R 19150

Pis alt i ampli de 4 hab, menjador exterior amb 
vistes espectaculars i assolellat.Oportunitat!!

Quota: 544,30€/mes

156.000 €

MATARÓ - Molins R 18726

Pis reformat de 3 hab, wc complet amb dutxa 
hidro, balcó. A 10 min del centre!

Quota: 576,61€/mes

hidro, balcó. A 10 min del centre!

hab. Zona molt tranquil.la a 1 minut de la platja.

/mes 392.000€

MATARÓ - Camí Serra R 40419

Casa + local amb ascensor i terrassa 100 m2. 
Entorn residencial amb serveis i equipaments.

Quota: 1.448,91€/mes

Entorn residencial amb serveis i equipaments.
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Entra a www.urbenia.es per veure
el tour virtual de la vivenda!
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