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L'operació policial contra els preparatius del
Referèndum treu la ciutadania al carrer
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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

126.000€

OCASIÓN POR PRECIO Y ESTADO
Ref. 12743 JTO. PERAMÀS / Z. COLE-
GIOS: Piso alto con ascensor, reformado y listo 
para entrar a vivir. Sup. 80m2., 3 dormitorios, 
2 dobles. Baño con ducha reformado. Cocina 
cerezo con galería. Balcón exterior a parque. 
A.A con bomba de calor. Excelente distribución, 
muy soleado. Junto a todo tipo de servicios!  

265.000€

CERCA DEL MAR
Ref. 12617 Z./MARÍTIMA: Casa de cos típica 
de Mataró. Edifi c. 1931, actualizada y reformada. 
Para entrar a vivir. Actualmente: planta baja más 
2 alturas. Salón indep. sala de estar offi ce. Coci-
na equipada. 2 baños (1 suitte) 4 dor. (2 dobles). 
Tranquilidad e independencia!!!!

75.000€
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126.000€

OCASIÓN POR PRECIO Y ESTADO
Ref. 12743 JTO. PERAMÀS / Z. COLE-
GIOS: Piso alto con ascensor, reformado y listo 
para entrar a vivir. Sup. 80m2., 3 dormitorios, 
2 dobles. Baño con ducha reformado. Cocina 
cerezo con galería. Balcón exterior a parque. 
A.A con bomba de calor. Excelente distribución, 
muy soleado. Junto a todo tipo de servicios!  

T

76.000€

LOCAL DIÁFANO
Ref. 12014 Z/VIA EUROPA: Gran local de 
105 m2, totalmente diáfano y con persiana 
automática. Altura de 4 mts. Baño con du-
cha. Ideal para cualquier tipo de negocio. 
  

T 107.500€

EXCELENTES CARACTERÍSTICAS
Ref. 12720 CERDANYOLA NORTE: Vivien-
da de 75m2 + terraza superior 20m2 soleada.  
Buen estado, sin reformas recientes. 3 dormi-
torios, 2 dobles. Salón comedor independiente. 
Balcón exterior. Cocina conservada. Baño en a 
estado original. Galería en parte posterior. Dis-
fruta de terraza a precio muy asequible.

T

186.000€

TERRAZA 50 M2 + PK
Ref. 12724 JTO. RDA ALFONS XII: Bonito 
piso semi nuevo con terraza 50m2 a nivel de la 
vivienda. Año 2005 con ascensor.  55m2, 2 dor. 
Baño con bañera. Salón comedor con cocina tipo 
americana.  Pl. parking grande coche y moto. A 
un paso centro comercial a 10 m estación. Exce-
lente orientación, muy soleado!

T 233.000€

ÁTICO DÚPLEX
Ref. 12651 Z./HAVANA: Excelente piso de 
80m2., 2 plantas. 1ª Pl: salón-cocina, baño 
y 2 habit. 2ª Pl.: Estudio habitación princi-
pal, baño. Galería de 5m2. Tza 16 m2. Mejor 
que nuevo. Sólo 8 años.  A.A por conductos. 
Baño completo + aseo con ducha. Ventanas 
aluminio climalit. Ascensor. Muy soleado!

T

265.000€

CERCA DEL MAR
Ref. 12617 Z./MARÍTIMA: Casa de cos típica 
de Mataró. Edifi c. 1931, actualizada y reformada. 
Para entrar a vivir. Actualmente: planta baja más 
2 alturas. Salón indep. sala de estar offi ce. Coci-
na equipada. 2 baños (1 suitte) 4 dor. (2 dobles). 
Tranquilidad e independencia!!!!

T 345.000€

CASA CON JARDÍN
Ref. 12748 ARENYS DE MAR: En conjunto re-
sidencial con zona comunitaria, piscina, parque 
infantil y pista squash. Casa unifamiliar 200 m2 
Muy bien orientada y bonitas vistas 3 dor. + estu-
dio 40m2, terraza 20 m2 a nivel. Salón comedor 
30m2 indep. Gran cocina offi ce a patio 90m2. 
Garaje independiente de 32m2 con altillo!

T

75.000€

BUEN PISO POR CARACTERÍSTICAS
Ref. 12752 CERDANYOLA SUR: Total-
mente reformado. Ático con terraza 24 m2 
a nivel de la vivienda. Sup. 70m2. 2 dorm.
dobles. Salón comedor luminoso y soleado. 
Cocina reformada reciente Baño completo 
nuevo. Galería posterior. BUENOS ACABA-
DOS, DE IMAGEN IMPECABLE!!  

T

168.000€

EXCLUSIVA SU CASA
Ref. 12734 Z/PL. FIVALLER: Bonito piso 
seminuevo. Con ascensor. 68 m2 + 4 m2 de 
trastero. Piso esquinero y exterior, muy lumi-
noso. Salón com. 24m2. Cocina de haya indep. 
con galería. 2 dormit. Baño completo. Sólo 5 
m de la playa. Planta baja de bloque en per-
fecto estado, mejor que nuevo!  

T

309.000€

ÁTICO DÚPLEX CON TERRAZA
Ref. 12713 CAMÍ SERRA: 195m2 sup. 110 
m2 piso + 40 m2 estudio + 45 m2 entre te-
rraza y balcón. Reformado, excelentes acaba-
dos. 3 habit. ( 2 dobles) + vestidor. 2 baños (1 
suitte) Amplio salón en estudio con chimenea 
y despacho. Comedor de 28m2 con balcón. 
Jacuzzi en tza. superior. Parking incl.!  

T

168.000€

CERCA DE LA PLAYA
Ref. 12758 CAL COLLUT: Pl. baja, pocos 
años constr. 68m2. 2 habit. Baño compl., ba-
ñera. Cocina haya semi-abierta con pasaplatos. 
Gran ventanal a zona verde. Muy soleado. Zona 
ajardinada para niños, gran patio comunitario. 
Zona muy tranquila sólo 5 minutos de la playa. 
PARKING INCLUIDO EN EL PRECIO!  

T

249.000€

ESPECTACULAR PISO DE 90M2
Ref. 12759 CAMÍ SERRA: Espectacular piso 
90m2 alto con ascensor. De las mejores ubica-
ciones. 3 dor. (2 dobles) 2 baños. Amplio salón 
25m2. Balcón a calle, vistas panorámicas. Gran 
cocina 12m2 con galería. Muy soleado y exte-
rior. Parking incluido. MUY BONITO!!

T
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Opinió: Lluís Martí

Se suposava que això d'omplir aquestes quatre 
ratlles consistia a asseure's i escriure del que em 
vingués de gust, malbaratant a parts iguals la bona 
voluntat pròpia i la paciència de parents, coneguts 
i saludats. Sense reparar en cap moment en allò de 
"los derechos a expresar y difundir libremente los 
pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra 
o el escrito", a l'empara de les sagrades escriptures 
aquelles que tan bé han salvaguardat fi ns al moment 
el dret al treball o a l'habitatge digne i adequat. I 
mira, no del tot, que ara aquest mindundi s'ha de 
repensar per un moment si el que voldria escriure 
no podria acabar sent problemàtic pels qui ama-
blement li cedeixen aquest espai, tan visitades com 
estan les redaccions aquests dies. Potser l'estat de 
dret no està tan dret com caldria però, per contra, 
no és una bona notícia descobrir que en certs àmbits 
també són lectors de la premsa escrita en català?
   Surrealista i absurd. Ridícul i delirant si no fos tot tan 
trist ni fossin tan increïbles les dimensions còsmiques 

Tu ja m'entens

L’ENQUESTA

Què ha de fer 
l'Ajuntament amb l'1-0?

61,7 % Facilitar la votació.
34,6 % Evitar l'obertura de  
                col·legis.
3,7% No col·laborar.

SORTIM EN FAMÍLIA

LA PREGUNTA

El turisme pot fer apujar 
els pisos de lloguer?

SUSPENSIÓ ARTCLIC

El Palau Josep Mora va acollir el derbi del bàsquet mataroní, l'únic que 
hi haurà en aquesta temporada. És una pena que en Lliga Regular els 
dos equips no es puguin tornar a trobar i donar aquest espectacle.

APLAUDIT:  El programa que arran-
ca amb el concert de Natxo Tarrés 
aposta per la connexió necessària 
entre famílies i cultura.

CASTIGAT: El cicle de música elec-
trònica no tindrà continuïtat aquest 
any. És una llàstima perquè era 
quelcom diferent.

VOTA L'ENQUESTA A:

mataró cat

de l’estultícia i la inèpcia marianes, versió de carn i 
ossos de les paraules de n’Amélie Nothomb: entre la 
multitud sempre surt un cretí que, amb el pretext que  
no ho entén, decretarà que no hi ha res a entendre.
   I així ens veiem, versionant a cop de tòner i in-
ternet els jocs del gat i la rata de l’època més gri-
sa de bona part de la nostra infància en blanc i 
negre. I vinga a fer fi ligranes i eufemismes a gra-
nel, que deien els de la Trinca. Tu ja m'entens.
    Seguir, toca seguir i mirar de resistir sense respondre 
a tanta ràbia pueril amb dosis redoblades de pueri-
litat; oblidar-nos d’aquestes proclames naïfs de que  
el món ens mira. Sí, i tant, tant com mirem nosaltres 
amb extrema desídia les desgràcies o misèries que 
s’esdevenen a pocs quilòmetres d’aquí, segons vo-
làtils a les nostres pantalles. Sí que ens mira, sí, no 
serà per les vegades que ens han mirat mentre ens 
apallissaven. De tant somriure  darrerament, alguns 
han acabat pensant-se que el món és de caramel. 
Ingenuïtats les mínimes. Aturar-nos tot just un mo-
ment, mirar enrere i preguntar-nos: Ja hem arribat 
fi ns  aquí?  Doncs sí.

Daniel Ferrer 

Davant de tot

Davant de tot 1787.indd   1 20/9/17   12:17
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OCASIÓ ESPECIAL
‘Mataró Opportunity Weekend’: tres dies de 
descomptes en compres, gastronomia i allotjaments
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Motor Total al Parc Central
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 Foto antiga Les portades

  El 1972 es va estrenar el circuit 
local de Motocròs, al costat del 
camp de futbol del Cirera, pro-
mocionat per l'Ajuntament i el 
Moto Club Mataró. Es va fer per 
promocionar aquest esport, ja que 
en aquella època hi havia molta 
afi ció i seguiment arreu. 

El 22 de maig es va fer la prime-
ra Moto Cross Fira de Mataró i 
el Maresme, amb la participació 
de les primeres fi gures nacio-
nals, amb un gran èxit de públic 

El circuit municipal de Motocròs

i participació. Pere Ollé recorda 
aquesta època amb aquesta fo-
tografi a. Del circuit va sortir un 
pilot mataroní, tingut per molts 
com una fora de sèrie. Va guanyar 
carreres en l'àmbit nacional però 
no va tenir més continuïtat. Li de-
ien Jordi o "en Kalevi", nom d'un 
pilot mundialista de l'època.

L'antic circuit a fi nals dels 70 es va 
convertir en un abocador i després 
es va tapar, quedant el terreny tal 
com està en l'actualitat. 

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

Foto antiga 1787.indd   1 19/9/17   18:50
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si tens fotos antigues que trobes interessants, curioses... 
i les vols veure publicades a la secció la foto antiga d’el tot
porta-les a les oficines d’el tot mataró (carrer d’en xammar, 11) o a fotoantiga@totmataro.catfotoantiga@totmataro.cat

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

El Referèndum ja té col·legis electorals 
Els regidors de CiU, ERC, la CUP i Volem asseguren que es podrà participar en Insti-
tuts, Centres de Salut i Casals de Gent Gran: els espais de la Generalitat

Política: Laia Mulà

 Francesc Teixidó, Joaquim 
Fernàndez, Montse Morón i Carme 
Polvillo, regidors dels grups muni-
cipals de CiU, ERC, Volem i la CUP 
respectivament, van comparèixer 

divendres passat davant els mit-
jans de comunicació repetint el 
missatge tranquil·litzador i ferm 
dels darrers dies: a Mataró es podrà 
votar. Els electes es comprometen 
a facilitar la votació, que tindrà lloc 
als locals de la Generalitat.

Malgrat que l'alcalde no estigui 
disposat a facilitar la votació, afi r-
men que les meses electorals se 
situaran en els locals de titularitat 
del govern nacional com són, per 
exemple, instituts de secundària, 
centres de salut o casals de Gent 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat

Obertura 1-2 Referèndum.indd   2 20/9/17   10:38



Tot i això, de moment els representants no plantegen la pos-
sibilitat que hi hagi conseqüències polítiques directes. Des 
d'ERC i Volem reconeixen que han parlat amb les respectives 
assemblees la possibilitat de fer una moció de censura però 
que, de moment, no procedeix. Montse Morón va explicar que 
per fer-la, caldria que anés acompanyada “d'un bon projecte 
de política local” i que no es pot fer de manera precipitada.

El govern mataroní, tot i les divergències internes en matèria 
del Referèndum entre CiU i PSC, continuarà unit per tractar els 
temes de política local. Segons va explicar Joaquim Fernàndez, 
de CiU, el distanciament en política nacional no ha d'afectar els 
temes locals pels quals treballen conjuntament.

Sense conseqüències al 
Ple: es refreda l'opció de 
la moció de censura

Gran. Tot i això, comuniquen que 
serà la mateixa Generalitat qui farà 
saber als mataronins on han de 
votar el dia 1 d'octubre.

Una proposta de  
resolució no vinculant

Els regidors asseguren que tre-
ballaran conjuntament amb la 
Generalitat per facilitar que el 
Referèndum també se celebri a 
Mataró, "tant pels que volen vo-
tar Sí, com els que optin pel No". 

La polèmica segueix, però, per-
què la proposta de resolució que 
demanava que l'Ajuntament facili-
tés el Referèndum, tot i haver estat 
aprovada, no està sent complerta. 
Els diversos representants polítics 
van explicar que no entenien per 
què la proposta de resolució no 
havia estat vinculant. “L'alcalde 
ha actuat com a eina d'una opció 
política determinada”, va opinar 
Francesc Teixidó.

Les seus electorals

Els set instituts públics de 
la ciutat –com ja ho van 
ser al 9N- els CAP i els 
Casals de Gent Gran són 
els espais que gestiona la 
Generalitat a Mataró 
 
La llista completa la  
facilitarà la Generalitat 
dies abans de l'1-O

 Arxiu 

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1787 del 22 al 28 de setembre de 2017
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Persones identificades i material requisat 
La Policia Local de Mataró identifica membres d'una mesa d'ERC i els requisa 
octavetes dissabte, i identifica sis cupaires per pintar un mural l'endemà

Política: Redacció

 Agents de la Policia Local de 
Mataró van intervenir dissabte a 
la tarda contra una taula de pro-
paganda del Referèndum de l'1 

d'octubre. En la línia d'altres ope-
racions similars per part dels cos-
sos policials en altres municipis, 
els agents locals van identifi car 
diferents membres dels republi-
cans, entre ells la presidenta local 

i regidora d'ERC Anna Salicrú i els 
van requisar la propaganda elec-
toral que repartien.

Nombrosos veïns van protes-
tar davant de l'acció policial al 
crit de "volem votar". La sorpresa 

La policia local va identificar a diversos membres d'ERC dissabte a la Riera Lluís Rugama 

Ciutat

Obertura 3-4 referendum.indd   2 19/9/17   18:57



Via Europa 125, Mataró
T 937 588 400

centrasa@cocinas.com
info@vadeducha.com

REFORMES INTEL· LIGENTS 
EN LA RENOVACIÓ DE LA 

SEVA LLAR

LA DIFERÈNCIA NO 
ESTÀ EN EL PREU SINÓ 

EN LA QUALITAT

pel fet que fos la Policia Local la 
que identifi qués els republicans 
fa augmentar la tensió amb el go-
vern municipal, pressionat per la 
posició de l'Alcalde de no facilitar 
el referèndum .

El material identifi cat i requi-
sat eren uns fulls de propaganda 
explicatius de com es podrà votar 
a Mataró. Els republicans, junta-
ment amb la resta d'electors de 
CIU, CUP i Volem han assumit 
l'organització del referèndum en 
l'àmbit local. L'actuació policial es 
va convertir ràpidament en viral 
gràcies a les xarxes socials.

Cupaires identificats
L'endemà, diumenge, la policia 
Local de Mataró va identifi car 
sis membres de la CUP, amb els 
dos regidors Juli Cuéllar i Carme 
Polvillo, per pintar un mural pel 
‘Sí’ en una paret davant de Can 
Marfà. L'actuació es va fer arran 
de la denúncia d'un veí que ho 
va veure. 

Les requises i identifi cacions 
han estat contínues a Catalunya i  
s'han fet seguint les directrius de 
la Fiscalia General de l'Estat, que 
els va demanar que investiguessin 
qualsevol actuació encaminada a 
organitzar el referèndum.

La Coordinadora d'Electes del Maresme va manifestar el seu su-
port als alcaldes compromesos en l'organització del Referèndum 
d'Autodeterminació davant dels requeriments judicials que 
han rebut els alcaldes. Van destacar també el seu rebuig a la 
instrumentalització política de l'aparell judicial amb finalitats 
partidistes i van aprofitar per fer una crida a la mobilització 
massiva i pacifica de la ciutadania.

La Coordinadora està formada per regidors i alcaldes del Maresme 
que estan inscrits a l'AECAT. La seva Permanent està formada 
per onze persones de diferents sensibilitats polítiques. Algunes 
d'aquestes són Àngel Puig (ICV), Jordi Abad (MES), Maria 
Ballester (CUP), Gemma Rosell (PdCAT) i Francesc Teixidó (ERC).

La Coordinadora 
d'Electes, compromesa 
amb l'1-O

ACN 

núm. 1787 del 22 al 28 de setembre de 2017
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Seguretat: Cugat Comas

 Les identifi cacions practicades 
i actes policials aixecades per part 
de la Policia Local de Mataró con-
tra membres d'ERC i la CUP res-
ponen a les ordres rebudes per 
part del cos policial mataroní de 
la Fiscalia Provincial i, també, dels 
Mossos d'Esquadra. El 14 de se-
tembre els Mossos van adreçar la 
instrucció en format de providèn-
cia de la Fiscalia. Segons l'Ajunta-
ment, doncs, les actuacions contra 
promotors i difusors del referèn-
dum responen "a instàncies dels 

Una instrucció feta arribar pels Mossos detalla com han d'actuar els agents 
davant d'actes en favor de l'1-0

Mossos d’Esquadra i per indica-
cions de la Fiscalia".

En el text fet arribar a la Policia 
Local de Mataró mitjançant els 
Mossos, el Fiscal en cap Provincial 
és taxatiu respecte el paper que han 
d'assumir els cossos policials locals 
davant de situacions com les actu-
als. En aquest sentit s'empara en 
l'ordre del Tribunal Constitucional 
del "deure d'impedir o paralitzar 
qualsevol iniciativa que suposi 
ignorar o eludir la suspensió" del 
referèndum i assegura que qualse-
vol iniciativa en aquest sentit pot 
ser constitutiva de tres delictes: 

L'Ajuntament es justifica dient que la Policia 
Local actua a instàncies de la Fiscalia 

La Policia Local actua seguint instruccions del Ministeri Fiscal

ERC demana que els locals no actuin de Policia Judicial

ACN 

 Lluis Rugama 

desobediència, prevaricació i mal-
versació de fons públics.

En la mateixa missiva, recor-
da que la Policia Local depèn en 
efectes d'investigació de delictes 
del mateix Ministeri Fiscal, que ha 
d'efectuar de policia judicial i que 
davant de qualsevol acte o fet en la 
línia dels perseguits cal "elaborar 
de forma urgent l'informe oportú 
amb les dades necessàries sobre la 
seva execució, autoria, participa-
ció i circumstàncies concurrents". 
El mateix text demana la requisa 
de materials electorals o divul-
gatius "per evitar la consumació 
dels delictes".

Dubtes de CiU i ERC

Tant Esquerra Republicana de 
Catalunya com el grup munici-
pal de CiU dubten de la legalitat 
de la instrucció. Francesc Teixidó 
ha adreçat una carta a l'Alcalde 
Bote on es fa ressò d'un informe de 
l'Associació Catalana de Municipis 
que assegura que les policies lo-
cals no han d'actuar com a policia 
judicial de forma específi ca. El re-
publicà insta l'Alcalde a demanar 
una rectifi cació a la Fiscalia mentre 
Fernàndez, de CiU, ha demanat al 
Secretari municipal un informe 
al respecte.
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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:

X Mataró camina per

8 d’octubre de 2017

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 !!!

Centre de dia de l’AFAM
Carlemany, 10 (Cerdanyola) - Tel. 93 798 84 81 - Mataró
De dilluns a divendres de 16 a 19 hores.
Col·legi Cor de Maria
La Riera, 56 (al costat de l’Ajuntament)
De dilluns a divendres de 11 a 13 i de 16:30 a 20 hores.
Plaça Santa Anna
Els dissabtes 2, 9, 16, 23 i 30 de Setembre i 7 d’octubre
de 11 a 20:30 hores.
Sport Click Event
Entrar a www.sportclickevent.com, buscar el cartell de la caminada, 
fer click sobre el cartell, llegir la informació i fer click sobre el botó 
Inscripcions, omplir el formulari i Enviar.

Cerdanyola (Pl. Isla Cristina)
Els dissabtes 2, 9, 16, 23 i 30 de Setembre i 7 d’octubre
de 11 a 20:30 hores.
Mataró Parc
A partir del 2 de setembre fins al 7 d’octubre.
De dilluns a divendres de 17 a 21 hores. Dissabte de
10 a 21 hores.
Decathlon
A partir del 2 de setembre fins al 7 d’octubre.
Divendres de 17 a 21 hores - Dissabte de 12 a 21 hores.
Hospital de Mataró
A partir del 18 de setembre fins al 7 d’octubre.
De dilluns a divendres de 10 a 13 hores.
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Grup Municipal de Ciutadans

El Grupo Municipal de Ciudadanos, Juan Carlos Ferrando, Maria José González, Victor  Paramés.

El Grupo Municipal de Ciudadanos, manifiesta su total apoyo a David Bote,  
alcalde de Mataró, por mantenerse firme en la defensa de la legalidad vigente.
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David Bote, Alcalde de Mataró, en una imagen de archivo.

El Grupo Municipal de Ciudadanos, manifiesta su total apoyo a David Bote,  
alcalde de Mataró, por mantenerse firme en la defensa de la legalidad vigente.
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1

 Anna Aluart 

El barri té àmplies zones d'esbarjo en places i parcs Daniel Ferrer 

La República independent de Cerdanyola
El barri, en plena mutació social, manté una identitat i 
uns referents propis, idiosincràtics de la resta de Mataró

Cerdanyola

Barri
a barri

Tot Barri Cerdanyola 1,2,3,4,5,6.indd   2 20/9/17   18:11



Que Cerdanyola menja a banda, a 
Mataró, és una cosa més o menys 
assumida al barri i a tota la ciutat. 
No només és una part de Mataró 
que, per si sola, representaria el 
segon municipi maresmenc, sinó 
que també que per història, con-

nectivitat i funcionament podríem 
dir que té una autonomia de facto. 
Això que ja passava a l'època en 
què s'havia conegut la zona com 
"el Poble Sec" ha reviscolat com 
a moviment i sentiment amb les 
noves tecnologies. Així, a través 
de les xarxes socials són comuns 
els mitjans, pàgines o fòrums es-
trictament de Cerdanyola, on són 
habituals les proclames o crítiques 
a la resta de Mataró. També una 
nova ràdio pròpia, el darrer any, 
ha augmentat aquesta sensació. 
Cerdanyola funciona molts cops 
a banda. Ja se sap. 

Un sentiment

Amb les noves 
tecnologies, el sentiment 
de diferenciació entre el 
barri i la resta de Mataró 
ha anat a més

 Fotografia 

 Anna Aluart 

Un bon exemple d'aquesta diferenciació és l'emissora 'Ràdio la 
veu de Cerdanyola' va néixer que va néixer a inici de mes per la 
iniciativa d’una vintena de veïns. Situada en un espai dins la seu 
de l’Associació de Veïns de Cerdanyola, l’emissora emet en línia 
programes d’esports, cultura, literatura, cinema, i informació del 
barri i de la ciutat, entre d’altres. Un dels fundadors de la ‘Ràdio 
la Veu de Cerdanyola’, Raul Yeste, considera que és important 
que tothom tingui el seu espai de difusió: "Som el segon barri 
més gran de la ciutat i sentim que estem una mica oblidats”.

Una ràdio 
on-line pròpia 
del barri

L'emissora emet on-line

núm. 1787 del 22 al 28 de setembre de 2017
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L'equipament serà referent pels joves del barri

 L’antic Casal de la Gent Gran 
de Cerdanyola està sent refor-
mat per esdevenir el nou espai 

jove del barri, el qual s'ha quedat 
petit per la quantitat de joves als 
quals dóna servei. L’Ajuntament 

 Daniel Ferrer 

D'espai per a Gent Gran a 
Espai per a Joves
L'antic Casal de la Gent Gran de Cerdanyola està sent 
reformat per acollir el jovent del barri, una quarts part
dels joves de la ciutat

ha decidit traslladar l’equipament 
juvenil perquè a Cerdanyola hi 
viu un de cada quatre joves d’en-
tre 12 i 29 anys de la ciutat, és a 
dir el 26% dels joves de la ciutat. 
Ara comptaran amb una gran sala 
polivalent, una sala d’atenció in-
dividualitzada, una sala d’estudi 
amb vint ordinadors i connexió 
wi-fi  i una zona de treball per als 

barri a barri Cerdanyola
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Les obres van amb retard i encara no s'han enllestit Daniel Ferrer 

Les obres de millora im-
plicaran una despesa de 
74.000 euros que assumiran 
la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Mataró i que 
permetrà l’adequació dels 
diversos espais projectats, 
inversió que beneficiarà a 
tot el barri i als seus usua-
ris. Aquestes millores van a 
càrrec de l’empresa Assista 
Casa 2005 SL.

Inverteixen 74.000 
euros en aquesta 
obra

coordinadors. Estava previst que 
aquest setembre l'espai pogués 
funcionar a ple rendiment però, 
de moment, les obres continuen 
en procés.

L'Espai Jove de Cerdanyola

Fins ara, i des de 1999, comptaven 
amb un espai de menys de 300 

metres quadrats, format per una 
sala polivalent i una petita sala 
d'estudi. L’Ajuntament va apos-
tar per reubicar l’Espai de Joves al 
Casal de la Gent Gran, que el 2015 
es va traslladar a l’Espai Gatassa, 
per respondre a una necessitat del 
barri. Ara es duplicarà l'espai des-
tinat a aquest centre, que superarà 
els 500 metres quadrats.

El de Cerdanyola és un dels qua-
tre Espais per a Joves que funcio-
nen actualment a la ciutat i compta 
amb més d'una vuitantena d'ins-
crits. Es tracta d'un centre gratuït 
que vol ser un espai per la relació 
social dels joves, suport a l'estudi 
i dinamització socioeducativa. Per 
aquest motiu, s'hi realitzen xerrades 
i activitats esportives entre d'altres. 

núm. 1787 del 22 al 28 de setembre de 2017
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 Hi ha moviment de terres i grues 
a la zona del Sorrall, propera a la 
dels Garrofers. S'hi fan obres per 
convertir en via urbana la carretera 
però, de moment, l'imponent equi-
pament esportiu segueix essent 
l'únic reclam d'aquesta pastilla 
urbanística de grans proporcions, 
a la banda mataronina de la Riera 
d'Argentona. Si deixem de banda 
la torre de Can Palauet, on fa feina 
l'entitat Divina Pastora, ens trobem 
davant una important extensió de 
terreny a tocar d'un dels barris més 
densament poblats de la ciutat. 
Una pastilla que té un full de ruta 
clar que, tanmateix, no acaba per 

desenvolupar-se mai.
El projecte aprovat contempla 

un aprofi tament privat de la zona 
al voltant del Centre d’Esports ho-
mònim de més de 40.000 metres 
quadrats de superfícies mitjanes 
especialitzades, edifi cis de planta 
baixa i un màxim de dos pisos per 
a ofi cines i altres usos terciaris com 
poden ser hotels o establiments 
de restauració. Vol ser un nou pol 
d’atracció a Mataró i, alhora, per-
metre protegir la zona verda dels 
Garrofers, que es connectarà amb 
la torre de Can Palauet amb un 
cordó verd. La concreció, però, 
segueix sense arribar.

Xoc amb Mataró Parc?

El disseny comercial de 
la zona del Sorrall, basa-
da en mitjanes superfícies 
especialitzades coincideix 
amb el que l'operador 
del Mataró Parc projec-
ta per a la futura amplia-
ció del Centre Comercial. 
L'Ajuntament haurà de 
valorar política i estratègi-
cament quina de les dues 
zones vol dinamitzar amb 
aquest tipus de comerç.

La zona del Sorrall, vista des de darrera la piscina Daniel Ferrer 

Esperant les grues
Quatre anys després de l'aprovació del pla urbanístic 
encara no hi ha al Sorrall superfícies mitjanes comercials

Rosselló, 4
08303, Mataró

tel. 937 995 187

Expenedoria nº 22

barri a barri Cerdanyola
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 PUMSA va iniciar a principis del 
mes d'agost les obres d'urbanitza-
ció del sector d'El Sorrall. Aquesta 
és la primera actuació de diferents 
fases, la qual comença urbanitzant 

el tram de la carretera d'Argentona 
que passa pel Sorrall. Així doncs, 
la c1415c passarà a ser una via 
urbana. 

A més, el projecte preveu la 

Les obres es fan per desenvolupar la zona adjacent a l'equipament esportiu Daniel Ferrer 

El desllorigador del Sorrall
Les obres actuals han de convertir la carretera en via 
urbana i connectar la zona viàriament

creació d'una nova rotonda per 
connectar la carretera d'Argen-
tona amb el nou giratori que la 
Generalitat va construir a la Via 
Sèrgia. El pressupost per aquesta 
primera fase és de quasi 600.000 
euros i contempla la construcció 
d'una de les dues calçades del vial 
d'enllaç entre la nova rotonda i el 
nou giratori de la Via Sèrgia.

núm. 1787 del 22 al 28 de setembre de 2017
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Les obres al mur del Camp de Futbol de Cerdanyola

 Durant el dia 12 d'octubre de 
2016, les fortes pluges que van 
caure a Mataró van provocar l'es-
fondrament parcial del mur de 
la Zona Esportiva Municipal de 
Cerdanyola, que inclou el Camp 
Municipal de Futbol Camí del Mig. 
En total van caure 30 metres lineals 

de mur i van quedar inestables 
prop de 40 metres més, que es va 
concloure que caldria enderrocar. 
A fi nals d'agost d'aquest any van 
tenir inici les obres per tancar de 
nou el perímetre del camp a càrrec 
de l'empresa Vialitat i Serveis SL.

Després de l'esfondrament del 

 Daniel Ferrer

Reconstrueixen els espais 
de la Zona Esportiva
Els aiguats de l'octubre de 2016 van provocar 
l'esfondrament de part del mur del camp de futbol, on 
ara s'hi realitzen obres per un nou tancament perimetral

mur, l'Ajuntament va iniciar els 
tràmits per redactar el projecte 
de tancament del perímetre i de-
manar a la Diputació de Barcelona 
els ajuts econòmics necessaris, 
la qual va aportar prop de 85 mil 
euros pels danys provocats pels 
aiguats. Les obres van ser adjudi-
cades a principis d'agost per un 
import de més de 350 mil euros i 
es preveu que durin uns sis mesos.

Més de 250 metres

El projecte preveu substituir 255 
metres lineals de mur i serà a base 

barri a barri Cerdanyola
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Els aiguats van enderrocar part del mur  Daniel Ferrer 

Més enllà de la zona esporti-
va del Camí del Mig i també 
de la del Sorrall, d'explotació 
privada, una de les reivindi-
cacions històriques del bar-
ri és la falta d'equipaments 
esportius. Si bé és cert que 
la majoria d'equipaments 
d'aquest tipus es concentren 
a la zona de Cirera en un mo-
del de concentració buscat, 
també ho és que la molta 
població cerdanyolenca no 
té un equipament d'aquestes 
característiques i no s'hi ha 
pogut desenvolupar un asso-
ciacionisme esportiu potent.

La reivindicació de 
més equipaments 
esportius

de plans inclinats de llambordes 
granítiques col·locades sobre so-
lera de formigó, a més d'una tanca 
metàl·lica perimetral. El 50% de 
les llambordes que s’utilitzin es 
recuperaran d’excedents de la reur-
banització de carrers de la ciutat i 
l’altre 50% seran noves. Els arbres 
de l’interior del recinte afectats per 
les obres es plantaran de nou a 5 
metres dels nous talussos. 

Els potents aiguats

Segons les dades de Meteomar, el 
servei meteorològic del Consell 

Comarcal del Maresme, es va re-
gistrar a la ciutat una intensitat 
de pluja de 140 litres per metre 
quadrat durant tot el dia. A més, 
puntualment es va arribar a una 
intensitat màxima de més de 200 
litres per metre quadrat. Per aquest 
motiu, la Generalitat va activar en 
alerta el Pla Inuncat i l'Ajuntament 
va prendre les mesures de preven-
ció pertinents. Aquell mateix dia, a 
més, els bombers van realitzar una 
cinquantena de sortides a Mataró 
per atendre inundacions i la Policia 
Local va rebre 18 requeriments 
relacionats amb aquestes.
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El Bar Burriach que regenta en Toni és un dels més populars del barri

 Des de quan vius al barri de 
Cerdanyola?

Fa 35 anys que visc a Cerdanyola i 
m'he criat aquí, em considero del 
barri de tota la vida. Els meus pa-
res van obrir el negoci familiar, el 
Bar Burriach, quan jo només tenia 

vuit anys i, més tard, quan ells es 
van jubilar, jo vaig posar-me al 
capdavant del negoci.

Com és la vida al barri?

És un barri molt bo per viure-
hi perquè està format de gent 

 Daniel Ferrer 

Cerdanyola és un barri de gent normal i 
treballadora on no hi falta de res"

Toni Calvo és el propietari del Bar Burriach i viu el dia a 
dia del barri de Cerdanyola des de fa 35 anys

treballadora que conviu de manera 
pacífi ca. Tot i que, com a tot arreu, 
pugui haver-hi algunes persones 
confl ictives, ens portem tots molt 
bé. Penso que som gent normal i 
treballadora on no hi falta de res, 
un barri que es va formar amb 
una alta quantitat d'immigració 

barri a barri Cerdanyola
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visc al centre noto la diferència de 
com està cuidat un barri i l'altre.   
Penso, però, que en part també és 
culpa de la gent que no cuida els 
espais públics.

El barri té tots els equipaments 
necessaris?

En aquest sentit sí que tenim tot 
el que necessitem perquè el trans-
port públic està molt a la vora, hi 
ha botigues de tot tipus, escoles, 
el centre de salut, perruqueries i 
molts d'altres. El barri és molt gran, 
té bons parcs i places públiques i 
escoles molt a la vora. 

Quin tipus de clientela reps a 
la perruqueria?

Tinc moltes clientes del barri, gent 
molt maca i treballadora que li 
agrada cuidar-se i arreglar-se i no 
escatimen en la perruqueria. La 
majoria és gent treballadora de 
classe mitjana.

Són molts anys d'ofici rere la barra  Daniel Ferrer 

Aquest sempre serà un pro-
blema, però penso que passa 
aquí i a tot arreu perquè hi 
ha massa cotxes. Abans les 
famílies tenien un sol cot-
xe per a tots els membres, 
però ara n'hi ha que tenen 
2 o 3 cotxes i això fa que 
augmentin els problemes. 
A més, hi ha cotxes aparcats 
tot el dia que no es fan servir 
i que ocupen permanent-
ment els pocs aparcaments 
de Cerdanyola.

La quantitat 
d'aparcaments és 
suficient o continua 
essent un problema 
a la zona?

procedent d'altres regions d'Espa-
nya com, per exemple, andalusos. 
A més, disposem de tots els equi-
paments i negocis per satisfer les 
necessitats diàries: bars, botigues, 
perruqueries, línies d'autobús, ta-
xis, parcs, espais d'oci i molt més.

Has notat que calgui millorar 
algun servei?

És un barri que no li falta de res 
però potser sí que darrerament 
s'ha descuidat el servei de neteja 
i els carrers són més bruts. Obro 
el bar cada dia a les 7 h del matí 
i, mentre que abans veia molts 
escombriaires de bon matí, ara 
crec que el tema s'ha descuidat 
una mica. Demanaria que es mi-
llorés el servei.
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 Has viscut sempre al barri?

Vaig néixer aquí i, tot i que ara vi-
vim amb la meva família al centre, 

fa 21 anys que vaig obrir el negoci al 
carrer Jaume I. Des que vaig néixer 
fi ns ara el barri ha experimentat 
un canvi molt gran.

En Miguel Ángel, molt curós a la seva perruqueria  Daniel Ferrer 

“El barri està descuidat, sobretot en la 
neteja, perquè els carrers estan bruts"
La Perruqueria Miguel Ángel García fa 21 anys que és coneguda al barri

Un canvi de quin tipus?

Un canvi cap a pitjor. Sempre havia 
estat un barri de gent treballadora 

barri a barri Cerdanyola
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El perruquer vol el millor pel barri Daniel Ferrer 

de classe mitjana amb molt bon 
ambient i sense gaires confl ictes. 
Ara fa uns quinze anys que la cosa 
va començar a canviar. Ha aug-
mentat la delinqüència i la gent no 
se sent segura quan va pel carrer. 

Cerdanyola és un barri cuidat o 
creus que li caldrien millores?

El barri està descuidat sobretot 
en la neteja perquè alguns carrers 
estan bruts. La meva perruqueria 
està en un carrer molt familiar amb 
veïns de tota la vida que està prou 
cuidat, però altres carrers com el 
Rosselló o el Victòria fan pena per-
què falta molta neteja. Fa anys que 
no arreglen els carrers i les instal-
lacions són insufi cients.  Com que 

visc al centre noto la diferència de 
com està cuidat un barri i l'altre.   
Penso, però, que en part també és 
culpa de la gent que no cuida els 
espais públics.

El barri té tots els equipaments 
necessaris?

En aquest sentit sí que tenim tot 
el que necessitem perquè el trans-
port públic està molt a la vora, hi 
ha botigues de tot tipus, escoles, 
el centre de salut, perruqueries i 
molts d'altres. El barri és molt gran, 
té bons parcs i places públiques i 
escoles molt a la vora. 

Quin tipus de clientela reps a 
la perruqueria?

Tinc moltes clientes del barri, gent 
molt maca i treballadora que li 
agrada cuidar-se i arreglar-se i no 
escatimen en la perruqueria. La 
majoria és gent treballadora de 
classe mitjana.

Peixos i Mariscs - Carns a la Brasa 
- Paelles - Tapes variades -  

Pollastres a l’ast 

28
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El 'Nazareno', conegut també com "El Senyor de Cerdanyola", per Setmana Santa

 Aquest any se'n compleixen 
30 des del 1987, quan per primer 
cop sortia en processó en èpo-
ca de recuperació, una imatge de 
Jesús Natzarè. Aquella va ser l'ac-
ció inicial de la que és, avui, una 
de les principals entitats del barri 
de Cerdanyola, la Hermandad de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno y 

Nuestra Señora de la Esperanza. 
En aquests 30 anys, el pes i activitat 
d'aquesta germandat ha crescut, 
fi ns al punt de convertir-la en una 
de les principals de la Setmana 
Santa local. Sempre amb vincu-
lació amb la parròquia de Maria 
Auxiliadora i, per tant, amb el barri 
en essència.

 Daniel Ferrer 

30 anys del 'Senyor 
de Cerdanyola'
La Hermandad del Nazareno i Nuestra Señora de La 
Esperanza celebrarà l'aniversari el proper 14 d'octubre

Un calendari curull

Els actes de la germandat 

van més enllà de Setmana 

Santa i han consolidat, 

també, la Processó infantil 

de la Creu de Maige

barri a barri Cerdanyola
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 El principal acte de la celebració 
del 30 aniversari de l'entitat serà 
el Solemne Trasllat de les imatges 
previst pel dissabte 14 d'octubre. 
Serà, en tota regla, una processó 

extraordinària que durà les dues 
imatges des de la casa de l'entitat 
fi ns a Maria Auxiliadora, amb re-
torn posterior a la missa especial 
que es farà.

Nostra Senyora de l'Esperança, l'altra imatge de l'entitat  Daniel Ferrer 

Processó extraordinària
El dissabte 14 d'octubre el barri podrà veure de nou les 
dues imatges al carrer, com si fos Setmana Santa

De la mà de les dues imat-
ges de l'Hermandad, es pot 
considerar en l'actualitat que 
la Processó de Dijous Sant 
és el principal acte festiu del 
barri, el que més gent atreu 
al llarg del calendari. També 
coneguda com "la Madrugá 
mataronina" o "la nit mora-
da", és una processó d'estil 
i regust sevillà, a l'estil de les 
més conegudes processons 
de tot l'Estat.

L'ocasió especial 
de la "nit morada" 
de Dijous Sant

núm. 1787 del 22 al 28 de setembre de 2017
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Divendres 

22 

de setembre

Taula rodona //
19h //
Biblioteca Antoni Comas 
(C. Prat de la Riba, 110. 
Mataró).

PEIRÓ I PUIG I CADAFALCH,
DIÀLEG EN CLAU HISTÒRICA

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

Tuparik
Divendres 22 setembre / 21h / Les 
Esmandies Casal de Barri (Rda. 
O'Donnell, 94. Mataró) / Taquilla 
inversa.
Concert de cançó llatinoamericana.

Fabio Canú
Diumenge 24 setembre / 13h 
/ Barba Rossa Burger (Port de 
Mataró)
Concert de country-western del 
cantautor i guitarrista italià.

'Un passeig pel rock'
Divendres 29 setembre / 21h / 
Les Esmandies (Rda. O'Donnell, 
94. Mataró) / Taquilla inversa. 

Concert A càrrec del grup Natural 
Rock, amb Agustí Pulido, Jordi 
Álvarez i Carme Pallarés.

TEATRE I DANSA // 

D.O Tast de dansa i vins
Divendres 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 Corte del Faraón'
Dissabte 23 setembre / 20.30h 
/ Centre Moral (Rambla Francesc 
Macià, 57. Arenys de Munt)
Representació de l'opereta a càrrec 
d'alumnes de l'Escola de Música 
d'Arenys de Mar.

'La casa del darrere'
Diumenge 24 setembre / 19h / 
Teatre Principal (C. Església, 45-
47. Arenys de Mar) / Anticipada: 
10€. Taquilla: 12€.
Versió teatral del diari d'An-
na Frank. Amb la Companyia La 
Immortal. 

'Moments estel·lars dels mu-
sicals de Broadway'
Dilluns 25 setembre / 19h / Ateneu 
Vilassanès (C. Sant Josep, 35. 
Vilassar de Mar) / Preu: 5€. 
Musical d’or, sota la direcció de 
Rafael Pugibet. Benefi cis destinats 
a Oncolliga Vilassar de Mar.

Tertúlia: 'Univers Mouawad'
Dimarts 26 setembre / 19h / 
Biblioteca Antoni Comas (Mataró)
Tertúlia amb el director teatral 

Guia cultural

La d'aquest divendres no serà 
una taula rodona convenci-

onal. Dos mataronins de pes es 
contraposen de la mà dels experts 
Margarida Colomer i Esteve Mach. 
En el 150è aniversari del naixe-
ment de Josep Puig i Cadafalch el 
75è de l'afusellament de Joan 
Peiró es repassaran en paral-
lel els dos personatges, que 
van ser coetanis. Els confe-
renciants, bons coneixedors 
de la vida i l’obra de Puig i 
Cadafalch i de Peiró, posaran 
en comú les experiències 
i les actituds vitals de 
tots dos.

Agenda 1787.indd   2 20/9/17   10:49



www.totmataro.cat/agenda

Oriol Broggi i el traductor Ramon 
Vila sobre l'imaginari de Wajdi 
Mouawad i l'adaptació dels seus 
textos arrel dels muntatges 'Un 
ubús al cor' i 'Boscos'.

Teatre: 'Boscos'
Dissabte 30 setembre / 20h / 
Teatre Monumental (La Riera, 
169. Mataró) / Platea: 24€. 
Amfi teatre: 19€.
Una obra de Wajdi Mouawad. 
Direcció i espai d’Oriol Broggi. 
'Boscos' es remunta a les fonts 
d'esquerdes humanes, íntimes, 
familiars i històriques.

INFANTIL // 

Biblioteca Popular Fundació 
Iluro (c. d'en Palau, 18. Mataró).
Divendres 22 setembre / 17.30h: 
El conte de la rotllana: "DRACS!", 
de Susana Peix, amb il·lustracions 
de Sebastià Serra. 
Dimecres 27 setembre / 17.30h: 
Art Time: "La Casa Coll i Regàs", 
narració conte i taller d'activitats 
plàstiques.
Dijous 28 setembre / 17.30h: 
Els Dijous a la Biblio: narració 
del conte "Ara em dic Joana", de 
Jessica Walton, amb il·lustracions 
de Dougal MacPherson. 

Esclats de vida a la tardor: 'Els 
amfi bis'
Diumenge 24 setembre / 12h / Can 
Boet. CPAN (C. Francesc Layret, 75 
Mataró). Inscripció: 93 741 29 30.
Destinat a famílies amb nens i ne-
nes de 5 a 12 anys. Per conèixer el 
cicle de vida dels amfi bis, quines 
estratègies adopten davant el fred 
i com observar-los.

Empedrat de Contes
Dimarts 26 setembre / 18h / 
Biblioteca Pompeu Fabra (Mataró).
Narració del conte "Els gegants 
del Pi van de festa a Mataró", a 
càrrec de Cecília Vallès. 

TEATRE /

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

 FAMILIAR /

'Bob Marley 30 anys. Natxo 
Tarrés and the Wireless'
Diumenge 24 setembre / 12h / 
Sala Clap (c. Serra i Moret, 6. 
Mataró) / Menors: 8-10€. Adults: 
10-12€. Pack familiar: 25€.
Concert que s'apropa la vida de Bob 
Marley a través de les seves cançons.

núm. 1787 del 22 al 28 de setembre de 2017
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PRESENTACIÓ /

'ACOMPAÑAR. Un paseo por 
mi trastienda'
Dimecres 27 setembre / 19h 
/ Fundació Hospital (c. Sant 
Pelegrí, 3. Mataró). 
Presentació del llibre de Sergio 
García Tejero, amb Ainhoa Videgain, 
psicòloga de l'equip EAPS Maresme.

CONFERÈNCIA /

'Un ballo in maschera de 
Giuseppe Verdi'
Dilluns 25 setembre / 19.30h / 
Sala d’Actes Fundació Iluro (c. 
Santa Teresa, 61. Mataró)
Conferència de l’historiador i 
divulgador musical Pol Avinyó. 
Organitza: Gran Teatre del Liceu. 

Verdura i amb presència de l'autora.

'La gran ilusión. Mito y realidad 
del proceso indepe' 
Dimarts 26 setembre / 19.30h / 
Buc de Llibres (Muralla del Tigre, 
31. Mataró)
Presentació del llibre de Guillem 
Martínez. Amb l'autor i Miguel 
Guillén, politòleg. Cicle de presen-
tacions pel Referèndum. 

'La nostra relació de parella 
no funciona. Què podem fer?'
Dijous 28 setembre / 19h / Fundació 
Hospital (c. Sant Pelegrí, 3. Mataró).
Xerrada a càrrec de l'equip de pro-
fessionals d’atenció psicològica de 
consultes externes de la Fundació 
Hospital.

'Paraules que et mouen' 
Dijous 28 setembre / 19.30h / Buc 
de Llibres (Muralla del Tigre, 31. 
Mataró) / Gratuït.
Conferència a càrrec de Silvia 
Jastram.

Jornada Puig i Cadafalch. 
Recursos educatius
Dijous 28 setembre / 17.30h / 
Casa Coll i Regàs. Fundació Iluro 
(C. Argentona, 55. Mataró)
Presentació de la maleta pedagò-
gica per treballar a les aules i dels 
tallers pedagògics que es realitza-
ran a la Casa Coll i Regàs, adreçats 
als centres escolars.

'50 lugares mágicos de 
Cataluña'

Dijous 28 setembre / 19h / 
Biblioteca Pompeu Fabra (Mataró)
Presentació del llibre a càrrec de 
l’autor, Luis Silva Mascuñana.

'75 anys de tracció a vapor a 
RENFE'
Divendres 29 setembre /  19h / 
Biblioteca Pompeu Fabra (Mataró)
Conferència-col·loqui a càrrec de 
Jordi Valero i Vilagines, tècnic de 
material ferroviari de RENFE i es-
pecialista en tracció a vapor.

TALLERS I CURSOS //

Formació: 'Lecxit'
Divendres 22 setembre / De 16.30 
a 20.30h / Biblioteca Pompeu 
Fabra i Dijous 28 de setembre / De 
16.30 a 20.30h / Biblioteca Antoni 
Comas (Mataró). Inscripcions: 
www.fundaciohospital.org
Recerca de voluntariat pel pro-
grama LECXIT, que té per objectiu 
incrementar l'èxit educatiu dels in-
fants a través del treball per la mi-
llora de la seva comprensió lectora. 

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). 

Empedrat de Contes
Dimecres 27 setembre / 19h / 
Biblioteca Antoni Comas (C. de 
Prat de la Riba, 110. Mataró).
"El circ de drap" a càrrec de La 
Tabola. Cançons i històries per 
imaginar i viure la màgia del circ.

L'hora del conte a Cabrera
Dijous 28 setembre / 18h / 
Biblioteca Ilturo (c. Sant Joan, 
8. Cabrera de Mar)
'Un univers de contes' a càrrec de 
Sherezade Bardají.

XERRADES I LLIBRES /

'Síria, desastre humanitari'
Divendres 22 setembre / 19.30h  / 
Biblioteca Municipal Ernest Lluch 
i Martín (C. Sta.Eulàlia, 66-80. 
Vilassar de Mar)
Xerrada a càrrec de Raúl Donoso 
Fernández, sociòleg.

'L'epitafi  d'un jove poeta: 
Poemes de l'Alquimista, de 
Josep Palau Fabre'
Divendres 22 setembre / 19.30h 
/ C.C.Calisay (Riera del Pare Fita, 
31. Arenys de Mar) / Gratuït.
Llicó a càrrec de l'escriptor 
Sam Abrams. Any Palau Fabre - 
Centenari del seu naixement.

'Elles també maten'
Dilluns 25 setembre / 19h / 
Biblioteca Pare Fita (C. Bonaire, 
2. Arenys de Mar)
Presentació de la novel·la d'An-
na Maria Villalonga, amb Teresa 

Agenda www.totmataro.cat/agenda 
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Festa Eivissenca, tots els assis-
tents han de vestir de blanc. 22.30h 
Disco mòbil Carlos.
Dissabte 23: 9.30h Batucada. 
9.30h XII Torneig de petanca.  10h 
Esmorzar per als més petits. 10h 
Torneig de futbol sala. 10.30h pl. 
Sant Miquel, Jocs i tallers infantils.
12h Circuit d’aventura. 16.30h 
Berenar infantil. 17h Pallassos 
(KOKO). 18h Exhibició taekwondo 
per Crazy Jumpers. 19h Espectacle 
'Lilafi ori', versions d'estàndards de 
jazz, boleros i soul. 20.30h Bingo 
a càrrec de Casal d’avis del Cros. 
21.30h Concert tribut als Beatles de 
Jordi i Ferran. 22h Concert d’Oscar 
Torres Trio. Cantautor rumbero. 
22h Disco mòbil Carlos.
Diumenge 24: 9.30h Matinada 
(Batucada). 10h Xocolatada. 11h 
Missa rociera amb la Hermandad 
Divina Pastora de Mataró. 12h 
Master Class de Zumba. 14h 
Botifarrada popular (3€). 17h 
Actuació de la Casa Cultural 
Sentimiento Andaluz del Cros. 18h 
Gran espectacle amb els més pe-
tits del nostre barri. A continuació 
els artistes adults de Sant Miquel 
del Cros. Tot amenitzat per Elias 
Torres. Fi de festa amb els Diables 
d’Argentona.

Vilafoc 2017
Dissabte 23 setembre / 17.30h / 
Av. Eduard Ferrés (Vilassar de Mar)
Festa dels diables i bèsties de foc 
organitzada pels Mansuets de Foc: 
cercaviles de tabals i bèsties de 
foc, taller pirotècnia infantil, etc.

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

FESTES i FIRES //

Festa de la Tardor al Palau
Dies 23 i 24 setembre / Parc del 
Palau (Mataró)
Dissabte 23: 11h Zumba. 12h, 
Concert-Vermut amb 'Gaudir i 
fer delir'. 17h, animació infantil 
'Jajejijoju'. 22h, Concert jove amb 
el grup 'Andana'.
Diumenge 24: 12h, Matinal Flamenc 
amb actuacions de Loli Granados, 
Casa Andalucía i Sabor Andaluz. 
14h, Paella popular (6€). 16h, Bingo 
popular amb premis i sorpreses. 
Per acabar, Traca fi nal. 

Festa Major del Cros 2017
Del 22 al 24 setembre / Barri del 
Cros (Argentona)
Divendres 22: 22h Sortida 
Comissió de Festes, traca i pregó. 

TALLER /

Taller de novel·la negra
D¡ssabtes 23 i 30 setembre / Buc 
de Llibres (Muralla del Tigre, 31. 
Mataró) / Preu: 35€. Inscripció 
prèvia: planetalletra@gmail.com
Taller literari de novel·la negra a 
càrrec de Sebastià Bennasar, peri-
odista i escriptor mallorquí.  

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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La festa del SÍ
Dissabte 23 setembre / 17.30h / 
La Riera (Arenys de Mar)
Festa lúdica i reivindicativa. 
Sardanes, Albert Estengre, la 
Vella Lola, Hip Hop, L'Orquestrina 
Arenyenca, Fèlix Cuc, David Xiberta 
& Lets, degustació de tapes, tallers,  
castell infl able. Conferència del 
CCN (Cercle Català de Negocis).

Gin&Tapes
Divendres 29 setembre / 20h / 
Mercat municipal (Riera Bisbe 
Pol, 82. Arenys de Mar)
Jornada gastronòmica on paradis-
tes i restauradors de la vila oferi-
ran gintònics i combinats, tapes, 
dolços, vi, cava a preus populars. 

Festa de la Diversitat
Dissabte 30 setembre / 10h / Plaça 

de l'Església (Arenys de Mar)
Tallers, activitats infantils, mostra 
gastronòmica i cultural.

VARIS /

10è aniversari Banc del Temps
Divendres 29: 19h Capella de l'antic 
Hospital, Concert de Flauta Barroca 
i guitarra clàssica.
Dissabte 30: 9h: obertura a càrrec 
de Carme Altayó. 9.45h: Meditació 
guiada / Taller de Tablets / Xerrada: 
Renda Bàsica / Marxa Nòrdica 
/ Conversa idiomes: anglès / 
Conversa idiomes: francès. 10.30h: 
Taller Jin Shin Jyutsu / Gim jazz 
/ Aromateràpia / Dansa. 10.45h: 
Xerrada economia social i solidària. 
11.30h: Taller de Cant / Risoteràpia 
/ Xerrada-taller Primers auxilis / 
Pintura / Afrofushion. 

RUTES I VISITES //

Vil·la romana de Torre Llauder
Dissabte 23 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 23 i 30 setembre 11.30 i 
19h / 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.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

CAMINADA /

Caminada popular
Diumenge 24 setembre / 9.30h / 
Des de la Plaça Nova (Argentona) 
/ Gratuïta. Inscripció prèvia a: 
www.argentona.cat
Caminada per l'entorn del veïnat 
de la Pujada. Ruta 7 km i 3 h de 
durada, amb parada per esmorzar.

RUTA /

Ruta del mar
Diumenge 24 setembre / 18h / 
Des de l'Ermita de Sant Simó 
fi ns al Port (Mataró)
Ruta guiada per descobrir la vin-
culació de Mataró amb el mar: 
història marítima i naviliera, en-
torn natural, personatges, etc.

Agenda www.totmataro.cat/agenda 

Agenda 1787.indd   6 20/9/17   10:50



Peixatada a Alcover - Montblanc. 
Preu 47€. • Actuacions: Dimarts 10 
d'octubre a les 17h, Actuació musi-
cal a càrrec del grup 'Matinades de 
Cirera' del Casal de Cirera. • Ball 
dimecres 16,30h a la Sala del Bar. 
• Activitats i tallers: Pintura a l’oli. 
Puntes coixí. Coral. Informàtica. 
Grup Musical.

Casal de gent gran Jaume 
Terradas. Carrer Argentona, 59. 
Mataró. Tel: 93.757.99.52. 
• Ball: diumenges a les 17h. • Petanca: 
melé cada diumenge. • Revetlla men-
sual al Casal Aliança. • Juguem tots: 
cada dimecres a les 16h. • Activitats 
físiques: Gimnàstica, Txi-kung, Ioga, 
Taitxi, Swing. • Tallers: Artesania, 
Ceràmica, Dibuix, Fotografi a, Labors, 
Marqueteria, Pintura, Modisteria. 
• Arts Escèniques: Cant Coral,  
Play-back, Teatre, Poesia. • Cursos 
de formació: Tallers per exercitar 
la memoria, Català i Història de 
Catalunya, Literatura, Informàtica, 
Coneixements de smartphones. 
• Tardes de cinema (mensual). • 
Sessions formatives. • Excursions. 

ACTIVITATS //

Grup de lectura 
Dijous 28 setembre / 18h / 
Biblioteca Popular Fundació Iluro 
(C. d’en Palau, 18. Mataró)
Lectura comentada per a gent gran: 
amb la novel·la "Rosa de cendra", 
de Pilar Rahola.

'Millora de la qualitat de vida 
a través d’una mascota'
Dimarts 3 octubre / Casal Municipal 
Gent Gran de Molins (C. Mare de 
Déu dels Àngels, 16. Mataró).
Xerrada de la Societat Protectora 
d’Animals. 16è cicle d’activitats for-
matives per a la gent gran.

CASALS //

Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Excursions: Del 25 al 29 de se-
tembre viatge a Capri i Nàpols 
(Preu 899€). Del 28 de setembre 
al 3 d'octubre viatge a Escòcia 
(preu 1390€). Dijous 19 d'octubre 

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).

Associació Gent Gran Pla d'en 
Boet (C. Juan Sebastián Elcano, 6. 
Mataró). Telf.: 93.758.21.84.
• Ball: cada diumenge de 17 
a 20h. • Ple i ratlla: divendres 
16:30h. Tallers i activitats: Ball 
de Saló (dmt), Ball en línia (div), 
Sevillanes (dill i dmc), Taitxi (dill i 
dij), Sardanes (dmc), Puntes Coixí 
(dmt), Informatica (dij), Català 
(dij), Labors (dill i dij) i Taller de 
Memòria.

núm. 1787 del 22 al 28 de setembre de 2017Gent gran
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'Fusió'
C.C.Calisay (Riera Pare Fita, 31. 
Arenys de Mar) / Fins al 24 de se-
tembre. Visita guiada: dissabte 23 
de setembre a les 19h. 
Grup Mitjanit, art a 8 mans. 

Col·lectiva Sant Lluc 2017
Ateneu de la Fundació Iluro 
(La Riera, 92. Mataró) / Fins al 5 
de novembre. 
Obres de membres de l'Associa-
ció Sant LLuc per l'Art i alumnes 
de Batxillerat Artístic de la ciutat.

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

'Mataró per Puig i Cadafalch. 
Llums i ombres'
Museu Arxiu Santa Maria (c. 
Beata Maria, 3. Mataró) / Fins al 
28 d'octubre.

'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.

'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. 

'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.

Biblioteca Pública Pompeu 
Fabra (Pl. Occitània. Mataró).
Fins 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.

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

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.

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

Fundació Palau (c. Riera, 54. 
Caldes d'Estrac). 
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' .

'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. 
Exposició de tres artistes: Joan 
Picanyol, Josep Guiolà i Guillem 
Torner.

'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.

'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 /

'Maristes, 200 i +'
Ateneu de la Fundació Iluro (La 
Riera, 92. Mataró). Inauguració: 
dilluns 25 setembre a les 19h. 
Fins al 8 d’octubre.
Exposició itinerant pel passat, el 
present i el futur dels Maristes: 
valors, cultura i experiències.

AgendaExposicions núm. 1787 del 22 al 28 de setembre de 2017
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Política: Cugat Comas

 Per primer cop en les últimes 
setmanes el Grup municipal de 
CiU –els cinc regidors que formen 
part del govern municipal– obren 
la porta a un possible trencament 
del pacte amb el PSC al capdavant 
de l’Ajuntament. En un comunicat, 
reconeixen que el posicionament 
del PSC com a socis del govern 
municipal en relació a l'1-O els 
genera "molts dubtes". Tot i haver 
reiterat en les darreres setmanes la 
voluntat de mantenir el pacte de 
govern, malgrat el distanciament 
ideològic que suposa el referèn-
dum, ara els regidors han decidit 
"obrir un període de refl exió per 
analitzar fredament les conseqüèn-
cies polítiques que els fets dels 
darrers dies podrien comportar 
en la governabilitat de Mataró".

Des del grup de CiU asseguren 
que aquesta situació no els distrau-
rà a l'hora de continuar governant 
Mataró, almenys fi ns després del 
referèndum. CiU ha anunciat que 
qualsevol decisió sobre el futur 
govern municipal queda ajorna-
da fi ns passat l'1-O: "Amb el cap 
fred i amb la responsabilitat de 
tota formació amb una dilatada 
experiència de govern, decidirem 

El Grup Municipal reconeix “molts dubtes” sobre la relació amb el PSC
i ajorna la decisió a després de l'1-O

el que serà el millor per a la nos-
tra ciutat."

Fins ara havia estat el partit, que 
no el Grup Municipal, el que ha-
via posat la possibilitat sobre la 
taula. De fet, Alfons Canela, líder 
del PDeCAT havia anunciat una 
consulta interna a la militància. 
El procés de refl exió anunciat ara 
torna a versar sobre la posició mu-
nicipal envers el referèndum. 

Els regidors es manifesten amb 
aquestes paraules: “Aquest període 

CiU obre un període de reflexió sobre la 
continuïtat del pacte de govern

David Bote i Joaquim Fernàndez, el dia que van signar el pacte de govern Arxiu 

de refl exió, que anunciem a l’opi-
nió pública, i que d’acord amb el 
nostre concepte de lleialtat també 
hem compartit amb els nostres 
socis de govern, no ens distraurà 
de les dues prioritats que tenim: 
continuar governant Mataró per-
què no perdi ni una oportunitat i 
els seus habitants visquin cada cop 
millor; i organitzar un referèndum 
que sigui tot un èxit i representi la 
lliure i democràtica expressió de 
tot un poble”.

L'anunci de CiU no ha sorprès el PSC local. De fet, els naciona-
listes van fer partícip al soci majoritari dilluns, en una reunió de 
la comissió de seguiment del pacte, de la seva decisió, davant la 
qual el Primer Secretari socialista Juan Carlos Jerez reacciona 
recordant que "des del PSC ja hem dit en reiterades ocasions 
des del mes d'agost que apostem per mantenir el pacte". Jerez 
recorda que el contingut del mateix acord recull el vot diferent 
en temàtica supramunicipal entre els dos partits. Pels socialistes 
no hi ha raons de política local pel trencament.

La situació entre els dos socis de govern provocarà que el govern 
ajorni abordar grans projectes de ciutat. "Seguirem governant 
i gestionant l'administració, treballarem en els projectes en 
marxa però hem de pactar els grans temes de futur", explica 
Jerez. En aquest sentit assegura que "aparquem durant un cert 
temps una sèrie de projectes i polítiques". 

El PSC accepta deixar aparcats 
els grans temes de futur 

Ciutat núm. 1787 del 22 al 28 de setembre de 2017
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Política: Cugat Comas

  Més de mig miler de persones es 
van concentrar dimecres al migdia 
davant l'Ajuntament per censurar 
l'operació policial contra diferents 
departaments del Govern de la 
Generalitat que hi havia oberta 
a Barcelona des de primera hora 
del matí. La convocatòria, que va 
córrer per xarxes socials, va con-
gregar a representants de forces 
polítiques catalanistes, nombrosos 
treballadors de l'Ajuntament i ciu-
tadans amb estelades o cartells del 
referèndum en una concentració 
d'uns 20 minuts que incrementava, 

Crits a favor d'una moció de censura i esbroncada a 
Fernàndez perquè trenqui el govern municipal

en clau local, la pressió sobre l'Al-
calde David Bote. 

Després que fos el President 
d'Òmnium Cultural Carles Estapé 
l'encarregat de llegir un manifest 
que es comprometia amb la lliber-
tat i la democràcia, en el torn de les 
diferents forces polítiques el públic 
va recriminar a Quim Fernàndez, 
regidor de CiU, la permanència del 
govern clamant repetidament "fes 
fora en Bote!" mentre l'edil inten-
tava intervenir.

La convocatòria a Mataró es va 
fer en paral·lel amb altres munici-
pis després de tot un matí intens 
de notícies amb una catorzena de 

La concentració per l'operació anti-Referèndum 
es converteix en un clam contra Bote

Part dels concentrats dimecres al migdia en condemna de l'operació policial contra l'1-O

Joaquim Fernàndez intervé, al costat d'altres regidors

Daniel Ferrer 

 Daniel Ferrer 

detinguts i una important opera-
ció policial en departaments de 
la Generalitat i altres empreses i 
domicilis contra els preparatius 
del referèndum de l'1-O.

La possible moció de censura
Una possible moció de censura 
ha planat de seguida en l'ambi-
ent. L'ha demanat bona part dels 
concentrats i també se n'ha fet 
ressò la portaveu de Volem Mataró, 
Montse Morón, que ha assegurat 
que li donarà suport "si es presenta 
com a projecte de ciutat". 

Abans de Morón, el portaveu 
d'ERC Francesc Teixidó ha asse-
gurat que "aquest moviment va 
començar al carrer i acabarà al 
carrer i a les urnes, l'1 d'octubre 
a Mataró votarem!". El públic ha 
repetit diferents consignes com 
"no tinc por" o "fora la bandera 
espanyola". Carme Polvillo, regi-
dora de la CUP, ha intervingut per 
recordar que "la Fiscalia ja té noms 
de companys de Mataró, identifi -
cats per voler democràcia" i va fer 
una crida a la mobilització fi ns a 
la data del referèndum i també el 
mateix 1 d'octubre. Entre els con-
centrats hi havia representants i 
regidors dels partits sobiranistes 
i també d'ICV-EUiA.

Ciutat núm. 1787 del 22 al 28 de setembre de 2017
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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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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

Sèniors

Només sé que no sé res

Avui, més que mai, està novament de 
plena actualitat la frase de Sòcrates, 
d'ara fa 2.500 anys, "Jo només sé 
que no sé res". Ens trobem davant 
d'una societat en què, el que hi ha 
no serveix. Realitat posada en evi-
dència per una nova ciència en què 
molts dels seus importants dogmes, 
comencen a ser qüestionats, donant 
peu a poder parlar, des d'àmbits 
científics, d'espiritualitat, de l'exis-
tència d'una energia desconegu-
da, anomenada de moltes diferents 
maneres, que embolcalla l'univers. 
S'ha generat un nou paradigma de 
la realitat, que mitjançant la trans-
formació digital, inexorablement 
avança cap a un canvi cultural, que 
promourà importants canvis socials, 
que cal enfocar des d'una visió inte-
gral de l'ésser humà, que contempli 
aspectes emocionals, intel·lectuals 
i espirituals.

Es dona la gran paradoxa, que els 
grans descobriments de la ciència, 
posen en evidència el poc que sa-
bem i el molt que ens manca per 
saber. Qüestió que no exclou, que 
amb la nostra ignorància de la rea-
litat més profunda, del veritable per 
què de les coses, algunes persones, 
en aquests moments poques, esti-
min arribat el moment de la creació 
d'una forta societat civil organitzada 
i autogestionada, capaç a partir de 
la vida local 24 hores, incloent-hi 
el treball, a superar la passivitat de 
l'actual tantsemenfotisme, que ha 
convertit en súbdits a una ciutada-
nia que ha renunciat a la lluita per 
conquerir la seva llibertat, que mai 
es pidola, sinó que sempre s'acon-
segueix mitjançant l'esforç personal 
i comunitari. (www.portalpremia.
net/canvicultural.html).
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com

L'escola o educació 
emocional

Molts autors parlen d'una esco-
la que eduqui les emocions. Un 
diu: L'emoció és el fil conductor 
de l'educació. Un altre: L'escola ha 
d'ajudar a madurar el nen i la nena 
fent que descobreixin el món inte-
rior. Un altre: L'escola del futur ha 
de ser emocional madurativa. Tots 
aquests autors o autores parteixen 
d'experiències concretes, no d'es-
peculacions. L'Administració com 
el departament d'ensenyament no 
estan al dia. Els i les mestres dedi-
quen una gran part del seu temps 
a papers, informes o paperassa. No 
és possible així preparar l'escola del 
futur. El gran quòdlibet: L'escola en 
funció de les persones o en funció 
dels interessos ideològics de partits 
o de la burocràcia?

I per completar la qüestió es pre-
senten Cursos d'expert en intel-
ligència emocional. Recorden que 
la majoria dels aprenentatges es fan 
a través de les emocions. La gestió 
de les emocions és necessària per a 
treballar la curiositat, la paciència, la 
perseverança i l'ambició. Recomano 
un llibre que m'ha regalat una anti-
ga alumna: RECALCATI, Massimo 
(1959): La hora de clase. Por una 
erótica de la enseñanza (2016), el 
qual em recorda un altre d'un gran 
pedagog català, Octavi FULLAT 
(1928). Educació: Violència i erò-
tica (1986).

Sense oblidar que Intel·ligència 
Emocional és igual a madurar afec-
tivament. El fet de madurar té el 
seu propi ritme. Certament un bon 
debat de pares i mestres. Les notes 
no ho són tot. I ara per ara, ho són, 
malauradament.

JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Apunts
psicològics

núm. 1787 del 22 al 28 de setembre de 2017
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www.cnmataro.cat

ampliem l’oferta fins al 30 de setembre!!
Fes-te soci ara
i tindràs la matrícula gratuïta!
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Joventut Handbol Mataró i Futsal Aliança 
comencen guanyant a casa

INICI VICTORIÓS

núm. 1492
Del 22 al 28 de setembre de 2017
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Opinió Àlex Gomà
Periodista

Dimecres és el dia habitual de tan-
cament a la revista que teniu a les 
mans. Polir detalls, corregir notíci-
es, acabar de preparar els anuncis 
dels clients que fan possible un 
mitjà gratuït, i acabar d'escriure 
els últims articles d'actualitat. "Et 
toca fer l'opinió" em comenten 
des de la redacció d'esports, just 
al mateix moment que per totes 
bandes rebo tota mena d'inputs 
de l'atac totalment desproporcio-
nat que està rebent el nostre país. 
La nostra democràcia.

En un dia com aquest es fa 
complicat pensar en un tema es-
portiu digne de ser destacat en un 
mitjà de comunicació. Em ve al 
cap, però, el bon reportatge publi-
cat pel Roger Castillo a Fosbury.
cat titulat "Esportistes desobedi-
ents contra les normes injustes", i 
penso precisament en això, que hi 
ha normes injustes que s'han de 
desobeir. No hi ha altra manera. 
Per molt que ens vulguin fer creu-
re el contrari, hi ha injustícies que 
cal confrontar amb el cap ben alt. 

Això és el que va fer Kathrine 
Switzer a la marató de Boston. 
"Era l’any 1967 i cap dels orga-
nitzadors es va adonar que una 
de les persones inscrites a la cursa 
era una dona. L’atleta feminista 
va ser descoberta a mig recorregut 
per un dels jutges, que va provar 
de caçar-la però no va poder fer 
res davant la seva determinació. 
Va acabar la marató després de 4 
hores i 20 minuts i va capgirar la 
història d’aquesta prova atlètica", 
Avui pot ser un d'aquests dies que 
capgirarà moltes coses.

Quan l'esport passa a un segon terme
Els catalans per sobre de tot som demòcrates

Agenda
CASA

HANDBOL Plata Est. Fem.
JH MATARÓ- OAR GRÀCIA
Dissabte 23 | 18 h | Pavelló Teresa M. Roca

HOQUEI PATINS 1a Nac. Cat. Fem.
CH MATARÓ - NOIA 
Disssbte 23 | 18:15 h | Mpal. Jaume Parera

BÀSQUET Lliga EBA
MAT.PARC BOET- MENORCA
Diumenge 23 | 20 h | Pavelló E.Millán
BÀSQUET Copa Catal. Fem.
PLATGES MAT. - HOSPITALET
Dissabte 23 | 19:30 h | Palau Josep Mora

FUTBOL 2a Catalana
CE MATARÓ- S.ANDREU BARCA
Diumenge 24 | 17 h | Municipal Centenari
FUTBOL 3a Catalana
ROCAFONDA- UD CIRERA
Diumenge 24 | 17 h | Mpal. Rocafonda

FORA
HANDBOL 1a Estatal Masc. 
SANT JOAN DESPÍ - JH MATARÓ
Diumenge 24 | 12:30 h | Pav. Salvador Gimeno

FUTBOL SALA 2a Divisió B
CANET - FUTSAL ALIANÇA
Dissabte 23 | 18:30 h | Pavelló Canet de Mar

BÀSQUET Lliga EBA
IGUALADA- MATARÓ FEIMAT
Dissabte 23 | 17:45 h | Pavelló Igualada
+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO
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34 JOVENTUT MATARÓ

22 S.ESTEVE PALAUTOR.

JOVENTUT MATARÓ: Quico Sola i Ju-
lian Felenbok porters; Manel Núñez (5), 
Oriol Prat (6), Jan Bonamusa (3), Dani 
Aguilera (1), Jaume Pujol (4), Bernat Bo-
namusa (4), Berenguer Chiva (8), Ruben 
Tardío (1), Eric Zambrano, Lluís Plaza (1), 
Bernat Muñoz i Oriol Vaqué.

PARCIALS CADA 5': 4-2, 6-2, 9-3, 11-6, 
14-7, 16-8 descans; 18-9, 20-13, 23-15, 
28-18, 31-20, 34-22.

26 SANT VICENÇ

29 JOVENTUT MATARÓ

JH MATARÓ: Noemí Pérez, Laia Argelich 
i Marta Espejo porteres; Ona Muñoz (5), 
Sandra Fargas (4), Isa Latorre (1), Clara 
Poo (7), Zara Verdugo (2), Maria Murillo 
(4), Saray Romero (5), Irene Hernàndez 
(1), Ivet Rodríguez, Ainhoa Gonzàlez, 
Sara Ruiz, Clàudia Ruiz, Marina Seda).
PARCIALS CADA 5': 1-2, 3-5, 6-7, 8-9, 
10-11, 11-14 descans; 13-16, 16-19, 18-22, 20-
26, 24-28, 26-29.

1A ESTATAL
MASCULINA

El Joventut Mataró debutava a la 
1a Estatal d'handbol, en la que és la 
seva 12a temporada i 9a consecuti-
va en aquesta categoria, i ho va fer 
amb un triomf molt solvent davant 
el Sant Esteve de Palautordera. 

L'equip de Jordi Fernàndez es 
va mostrar clarament superior al 
visitant que prepara Pep Guirado, 
que la temporada passada va diri-
gir el sènior B de l'equip mataroní. 
Una gran defensa i bona porteria, i 
velocitat en la sortida al contraatac, 
van permetre anar obrint forat ar-
ribant-se a l'equador de la primera 
part amb 6 gols d'avantatge (9-3) 
i al descans amb un confortable 
avantatge de 8 gols. 

A la represa l'equip visitant va 
mantenir la diferència una estona, 
però al tram final els groc-i-negres 
van fer una altra estirada per fer 
contenta a la seva afició i tancar el 
partit amb 12 gols d'avantatge, en 
un partit en el qual van destacar 
joves jugadors com Manel Núñez 
i Jaume Pujol, producte de la pe-
drera, i sobretot Berenguer Chiva 
en el que possiblement va estar 

Sant Quirze primer líder
1a jornada (16 setembre) 
OAR Gràcia - Sant Vicenç .................24-21
Sant Cugat - Granollers B ...............24-28
JH MATARÓ - S.Esteve Palaut .........34-22
Sesrovires- Montcada ......................25-22
Sant Quirze- Palautordera ............. 36-20
Sarrià- S.Joan Despí .........................30-22
S. Martí Adrianenc- La Roca ...........30-27
Esplugues- Bordils B ........................26-22

Classificació 
Sant Quirze, JOVENTUT MATARÓ, Sarrià, 
Granollers B, Esplugues, OAR Gràcia, 
Sesrovires, Sant Martí Adrianenc 2; La 
Roca, Montcada, Sant Vicenç, Bordils B, 
Sant Cugat, Sant Joan Despí, Sant Este-
ve Palaut. i Palautordera 0.
2a jornada (24 setembre)
S.Joan Despí- JH MATARÓ  (DG 12:30 h)
Desplaçament que posarà a prova les 
possibilitats de l'equip. És el tercer 
desplaçament allà: 2 victòries i derro-
ta per 30-23 la temporada passada.

Hi ha quatre colíders

2a jornada (16 setembre)
S Vicenç-JH MATARÓ ........................26-29
Agustinos Alacant- La Roca ...........25-22
Sant Joan Despí-Sant Quirze .........33-26
Mislata- OAR Gràcia  ......................... 31-30
La Salud Tenerife- Amposta .......ajornat 
Morvedre- Lleidatana ...................... 29-14
Elda- Dominicos ................................. 36-16
Classificació
Elda, Morvedre, Mislata, Sant Joan 
Despí 4; OAR Gràcia, JH MATARÓ; Agus-
tinos, La Roca, Sant Quirze 2; Amposta, 
Sant Vicenç, Lleidatana, La Salud Tene-
rife i Dominicos Zaragoza 0 .
3a jornada (23 setembre)
JH MATARÓ- OAR Gràcia (18 h)

Gran partit al Teresa M. Roca
El JH Mataró rep l'OAR Gràcia de Saba-
dell equip que va começar guanyant a 
casa seva l'equip canari i després va 
perdre per la mínima davant del Mis-
lata, l'equip valencià que a la primera 
jornada també havia guanyat per la 
mínima a les mataronines.

Primer triomf del femení a Plata

L'equip femení del Joventut va ob-
tenir el dissabte el seu primer triomf 
a la divisió de Plata Estatal a la pista 
del Sant Vicenç, que és molt meritori 
tenint en compte que l'equip del Baix 

Llobregat la temporada passada va 
ser el millor equip català de la cate-
goria acabant en 4a posició. 

El Joventut es va posar per da-
vant des del primer moment i el Sant 
Vicenç va anar sempre a remolc. Al 
descans les mataronines tenien un 
avantatge de 3 gols, i a la represa es 
va veure un equip local molt nerviós 
que no va saber canviar el rumb del 
partit, controlat sempre pel Joventut 
que va arribar a dominar de 7 gols 
(20-27) i no va patir mai per obtenir 
els dos punts. Les locals van acabar 
claudicant davant un equip que va 
mostrar un bon joc col·lectiu de-
mostrant les seves possibilitats a 
la categoria.

el seu millor partit des que juga 
al primer equip.

Plata Estatal Fem.

Berenguer Chiva, imparable. | D.F

Victòria fàcil per començar

www.eltotesport.com |  P. 3HANDBOL

TOTESPORT 1492 (1-6).indd   3 20/9/17   17:21



El jugador durant la presentació. | CED.

el Esporttot FUTBOL

0  PARC UD

0  CE MATARÓ

CE MATARÓ: Pol, Víctor Yustos, Kiku, 
Isma, Marcel (Ricky 79'), Parri, Fiti 
(Sergi Sànchez 79'), Ignasi Navarro 
(Youssef 65'), Rodri (Dani 65'), Bargalló, 
Aitor.

SEGONA
CATALANA

L'equip groc-i-negre va tenir 
més oportunitats, però va to-
par amb el porter local

El CE Mataró buscava el "tres de 
tres" al Complex Fort Pienc, però 
es va haver de conformar amb un 
empat davant el Parc UD, equip re-
cent ascendit aquesta temporada.

D'aquesta manera, l'equip d'Al-
berto Aybar manté la imbatibilitat, 
però de moment perd el contacte 
amb el Llefià que és l'únic equip 
que ha guanyat els tres partits.

El partit, jugat en un camp de 
reduïdes dimensions, situat al car-
rer Marina de Barcelona, no va ser 
massa brillant, ja que el terreny de 

joc no permetia massa lluïments i 
provocava un partit d'anada i torna-
da constants, i amb moltes pilotes 
penjades a l'àrea.

El Mataró va estar bé en defensa i 
en atac va tenir les millors ocasions, 
però va topar-se amb una gran actu-
ació del porter local Ricard Roselló 
que va fer tres grans aturades.

Llefià líder solitari

3a jornada (17 setembre)

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

Classificació 
Llefià 9, CE MATARÓ, SANT POL, Europa 
B, Sarrià 7; MASNOU i Montcada 6; Dis-
tricte 030, Parc, ARGENTONA; Guineueta 
4; Besós BV, LLAVANERES i Canyelles 3; 
Hermes, Piferrer 1; S.Andreu Barca i Sant 
Adrià, 0.

4a jornada (24 setembre)

CE MATARÓ- S. Andreu Barca  (DG 17 h)
LLAVANERES- Sant Adrià (DS 18 h)
ARGENTONA- Canyelles (DS 17 h)
Montcada - SANT POL (DG 12 h)
Piferrer - MASNOU (DG 12 h)

Visita d'un rival inèdit
El CE Mataró continua imbatut però ha 
perdut contacte amb el Llefià que és 
el líder en solitari.
L'equip d'Albert Aybar rep un rival inè-
dit fins ara a Mataró, el Sant Andreu 
de la Barca. És un dels cuers, amb 2 
gols marcats i 8 encaixats i el Mataró 
no hauria de fallar per intentar donar 
caça al líder si punxa en un partit 
complicat al camp de l'Europa B.

Ha començat la base
El passat cap de setmana va co-
mençar la base de l'equip groc-i-negre 
on destaca l'equip infantil que una 
temporada més jugarà a la Divisió 
d'Honor i que va començar empatant 
a 1 gol a casa davant el Sant Gabriel.
Els dos juvenils, que jugaran a dife-
rents grups de Preferent, van guanyar 
tots dos: Cerdanyola Vallès- CEM A 1-2; 
CEM B - Vic 6-1.
L'equip cadet, també a preferent, 
començarà la setmana vinent jugant 
al camp del Manlleu.

Poc futbol i cap gol a Fort Pienc

Empat sense gols a Barcelona. | CEM

El mataroní Carlos Martínez 
s'aventura a la 2a divisió japonesa

El davanter juga al Tokyo 
Verdy que entrena Miguel 
Ángel Lotina

El mataroní Carlos Martínez, de 31 
anys i format a les categories in-
feriors del Futbol Club Barcelona, 

després de passar diverses tempo-
rades en clubs de segona B, va fitxar 
fa uns mesos per al Tokyo Derby de 
la 2a divisió japonesa, un equip que 
entrena Miguel Ángel Lotina, en-
trenador amb passat espanyolista. 

El davanter, després de firmar 
per dues temporades pel conjunt 
de la capital japonesa i que ara ja 
està integrat junt amb la seva famí-
lia a una cultura molt diferent com 
la japonesa, ja s'ha estrenat com 
a golejador. El seu objectiu: inten-
tar ajudar a l'equip a retornar a la 
primera divisió del futbol japonès.
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TERCERA
CATALANA

No guanya cap dels 
cinc líders

3a jornada (17 setembre)

Poble Sec- Vilassar B ........................... 4-2
MOLINOS- Arenys de Mar ...................... 1-1
Young Talent Bad. Sud- Pomar ........... 7-1
Santvicentí- Premià Dalt ......................1-0
LA LLÀNTIA - Calella ..............................0-1
La Salut- ROCAFONDA ........................... 2-1
CIRERA- Lloreda .....................................0-0
Singerlín - PLA D'EN BOET ..................0-0
Cabrils- MATARONESA ........................... 1-3
Classificació 
Young Talent, CIRERA, MOLINOS i La 
Salut 7; LA LLÀNTIA, Cabrils, Poble Sec 
6; Arenys Mar i Santvicentí 4; MATARO-
NESA, Calella, Singuerlín i Premià Dalt 
3; Lloreda 2; Vilassar Mar B, Pomar i 
PLA D'EN BOET 1; ROCAFONDA 0.

4a jornada (23/24 setembre)
ROCAFONDA - CIRERA  (DG 17 h) 
Arenys  Mar- LA LLÀNTIA  (DG 12 h)
Vilassar B- MOLINOS (DS 18:15 h)
PLA D'EN BOET- Young Tal. (DG 12:30 h)
MATARONESA- Singuerlín (DS 16:30 h)
La Salut - ROCAFONDA (DG 12 h)

Derbi a Rocafonda
Aquest cap de setmana tenim un altre 
derbi a Rocafonda i també juguen a 
casa Mataronesa i Pla d'en Boet. 

Coŀ laboració
Podeu col·laborar setmanalment a mi-
llorar la informació enviant un mail a 
redaccio@eltotesport.com. 

1  CABRILS

3  MATARONESA

MATARONESA: Marcos, Nabil (Olmo 73’), 
Edu, Navarro, Lianes, Aitor (Espin 80’), 
Beltran (Ariel 46’), Moya ( Hidalgo 62’), Axel 
(Carlos 73’), Ibra, Chema, Cristian i Kevin.

El Molinos va cedir els primers 
punts en un matx igualat i en el 
qual els dos gols els va marcar Abel 
Moreno. Per avançar als 63' i en 
pròpia porta per establir l'empat 
definitiu.

0  LA LLÀNTIA

1  CALELLA

LA LLÀNTIA: Rubén, Jerreh, Llavero, 
Delfín (Said 46'), Jordi Cano (Blasco 46'), 
Ibra, Ibu Baldeh, Arafan (Jawara 80'), 
Salvia, Seidou, Yusupha (Omar 64').

Primera derrota de la temporada de 
l'equip verd que cau del lideratge 
després de perdre davant un equip 
molt ben posicionat i que va donar 
l'estocada quan faltaven cinc mi-
nuts per al final.

1  MOLINOS

1  ARENYS DE MAR

MOLINOS: Ramos, Marc Fernàndez (Gorka 
46'), Artero (Abel Moreno 46'), Hèctor, 
Rubén Moreno, Roca, Manrique, Augusto 
Campos, Toni Martín (García Mesa 75'), 
Óscar (Keita 68'), Israel (Adrián 46').

La Mataronesa va aconseguir l'única 
victòria mataronina de la jornada al 
camp d'un dels líders, que a més es 
va avançar als 11' de joc. En el dar-
rer minut de la primera part i en el 
primer de la segona Axel i Aitor van 
capgirar el marcador. I amb l'equip en 
plena rauxa Lianes va fer el tercer.  
Després van prémer l'accelerador 
els cabrilencs, però Marcos va fre-
nar la reacció aturant un penal. Fins 
al final els arlequinats, que vestien 
de verd, van controlar.

0  SINGUERLÍN

0  PLA D'EN BOET

PLA D'EN BOET: Jairo, Alexis, Collado, 
Lluc (Javi 77'), Marc Palau, Eric, Carlos, 
Carrasco (Vela 66'), Valle (Daoudi 88'), 
Cortés (Marc Pérez 66') i Miquel (Elias 46').

El Rocafonda buscava els primers 
punts i va començar bé marcant 
als 27' gràcies a Dembo. Però els 
badalonins van empatar abans del 
descans i van sentenciar a 10' del 
final del partit.

0  CIRERA

0  LLOREDA

CIRERA: Jan Pol, Ximillo (Isaac 72'), 
Albertito, Izar (Matas 81'), Othman (Baba 
57'), Yustos, Pol Esperalba, Cristian, Peque, 
Albert Garrido (Juan 72'), Aleix.

Partit intens entre dos equips bai-
xats de 2a, però sense encert de 
cara a porteria. Però el Cirera con-
tinua entre els líders.

2  LA SALUT

1  ROCAFONDA

ROCAFONDA: Édgar Mérida, Berenguel 
(Collado 70'), Rosa, Marc Bou, Soto (Touré 
87'), Tavero, Brassier, Dembo, Paby, Youssef 
(Aguila 83'), Navarro (Almazán 55').

Primer punt per al Pla d'en Boet 
aconseguit en un camp complicat, 
com és Can Zam i gràcies a un bon 
treball defensiu.

Derrota a casa de La Llàntia. | D.F

La Llàntia perd a casa contra el 
Calella i cau del grup capdavanter
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L'equip celebrant l'ascens. | CEDIDA

La mataronina, que juga a 
l'AE Penya Esplugues, suma 
el seu cinquè títol de Copa 
Catalunya

La jove mataronina Cèlia Catà, ini-
ciada en el futbol sala al CE Futsal 
Mataró, s’ha proclamat campiona 
de la Copa Catalunya de futbol sala 
2017 en categoria sènior femenina 
amb l’AE Penya Esplugues, des-
prés de derrotar (2-0) a la final el 
CFS Palau – Solità en partit jugat a 
Manresa. A la final masculina El FC 
Barcelona va imposar-se al CatGas 
Santa Coloma (3-1).

el Esporttot FUTBOL SALA

Primera victòria del Futsal Aliança Mataró a 2aB. | DANIEL FERRER

Va ser un triomf molt sofert 
davant l'Olímpic La Floresta 
(3-2)

El Futsal Aliança Mataró va debutar 
a 2a B amb una victòria soferta da-
vant l'Olímpic Floresta per 3 gols a 
2. Els mataronins van començar la 
lliga de la millor manera possible, 
sumant tres punts i agafant confian-
ça per encarar els pròxims partits.

Els vermells, empesos pel nom-
brós públic mataroní que no va vo-
ler perdre's l'estrena de l'Aliança, 
van sortir molt concentrats i van 
passar per sobre del seu rival en 
el primer quart d'hora de joc. Àlex 
del Barco va fer l'1-0 en culminar 

una jugada a pilota parada, poc 
després en una altra jugada d'es-
tratègia Mahamadu Ceesay va fer 
el 2-0. I per acabar l'eufòria mata-
ronina es desfermaria quan Oriol 
López va fer el 3-0 amb un fort 
xut que va entrar per l'escaire de 
la porteria rival.
Amb el 3-0 semblava que el partit 
i el triomf estaven coll amunt, no 
pas pel resultat, sinó per les sen-
sacions que estaven donant tots 
dos equips. Per a les acaballes de 
la primera part els visitants van 
escurçar diferències amb un gol 
que va arribar de rebot.

A la represa el Futsal Aliança 

 El Futsal Aliança s'estrena amb 
victòria a la 2a Divisió B Estatal

2A DIVISIÓ B
GRUP 3
Només hi ha 4 equips 
que han guanyat els 
dos partits
2a jornada (16-17 de setembre)
Manresa - Cerdanyola del Vallès ......8-5
Castelldefels - La Unión ...................... 3-2
Salou - Barceloneta ...............................7-2
Pallejà - CANET ........................................7-2
ALIANÇA MATARÓ - Floresta ............... 3-2
Dènia - Linyola ....................................... 9-2
CN Sabadell - Hospitalet ................... 9-10
Catgas - Escola Pia ............................... 9-3

Classificació 
Pallejà, Manresa, Catgas i Salou, 6; 
Dènia, Hospitalet i Castelldefels, 4; CN 
Sabadell i ALIANÇA MATARÓ (-1 partit), 
3; Barceloneta, 1; Cerdanyola, La Unión, 
CANET, Linyola (-1 partit), Escola Pia i 
Olímpic Floresta, 0.

3a jornada (23 de setembre)
CANET - ALIANÇA MATARÓ ............ 18:30h

Mataró va sortir una mica ador-
mit i els visitants ho van aprofitar 
per trobar una escletxa d'esperan-
ça que encara es va fer més gran 
quan va arribar el 3 a 2. D'aquí 
fins al final va tocar patir, tot i que 
l'equip d'Albert Sabaté va defensar 
molt bé l'atac en superioritat dels 
vallesans.

L'Spall - CFS Ciutat de Mataró 
debuta a 3a Nacional

Catà, campiona de 
la Copa Catalunya

L'Spall-CFS Ciutat de Mataró co-
mença aquest diumenge la seva 
aventura a la 3 Divisió Nacional.

Els nois dirigits per Joan Serra, 
que comptarà amb el delegat Paco 
Bruguera i Adrian Bazaga com 

entrenador de porters, debuten 
al camp de l'Isur aquest diumen-
ge a les 12:00. Serra ha fet poques 
variacions dintre d'un equip que 
ha patit 3 baixes forçades per le-
sions i feina. De moment hi ha 2 
incorporacions, Albert Carmona 
i Jordi Bailo són els fitxatges que 
junt amb els porters Ivan Tejedor, 
Marti Sánchez i els jugadors Àngel 
Robles, Àlex Àlvarez, Javier Capilla, 
Pol Aledo, Adrián De Gea, Jesús 
Moreno, Abderrahim el Merrouni i 
Lluís Macias intentaran fer gaudir 
l'afició aquesta temporada.
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www.gress.es

GRAN SURTIDO
EN CONJUNTOS
DE BAÑO DESDE:

UNIDADES LIMITADAS!

Medidas disponibles:
60, 70, 80cm

99€ *

OFERTA!

*El modelo de la imagen, no corresponde al precio ofertado*El modelo de la imagen, no corresponde al precio ofertado

*Mueble + pica + espejo.*Mueble + pica + espejo.
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WIND BLU
TERMOSTÁTICO SQ

WIND BLU
TERMOSTÁTICO RD
ROCIADOR REDONDO INOX ROCIADOR CUADRADO INOX

214,95€

112,40 € 120,65€

desde sólo

sólo sólo

NOVEDAD!
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el Esporttot BÀSQUET

El Mora es va omplir al derbi. | D.F

Els de Charly Giralt van re-
muntar a l'últim quart i van 
deixar al Mataró Parc Boet 
fora dels quarts de final de 
Lliga Catalana EBA

Primer i únic, en principi, derbi 
de la temporada el que es va viu-
re el diumenge en un Josep Mora 
ple, que no es volia perdre la festa 
del bàsquet mataroní. Els locals, 
el Mataró Feimat, volien millorar 
la imatge que van donar a Vic i el 
Mataró Parc Boet intentava buscar 
la segona victòria i així aconseguir 
l'accés als quarts de final de Lliga 
Catalana EBA.

El partit, com era d’esperar, 
destacava per la tensió dels dos 
equips i amb errades de concen-
tració constants, que malgrat 

l'ambient al pavelló ens recorda-
ven que encara ens trobàvem en 
plena pretemporada.

El primer quart, molt igualat, 
acabaria amb un lleuger avantatge 

per al conjunt de Charly Giralt, per 
un ajustat 22 a 21.

En el segon període, el conjunt 
taronja s'imposava clarament, ofe-
rint una gran imatge i, a partir de 
la defensa, aconseguien un parcial 
de 11 a 17 i marxar al descans amb 
un avantatge de 5 punts, 33 a 38.

Reacció local a l'últim quart
A la represa, la igualtat va tornar a 
marcar l'enfrontament, de manera 
que al final del període el partit es-
tava pràcticament igualat, amb una 
lleugera diferència per al conjunt 
de l'Eusebi Millán, 53 a 55.

Finalment, s’entrava a l’últim pe-
ríode amb tot per decidir-se. I al 
minut 4 els àrbitres van erigir-se 
com a protagonistes expulsant a 
l’entrenador del Mataró Parc Boet, 
Alberto Peña, per doble tècnica. 
Una circumstància que van apro-
fitar els locals per aconseguir una 
lleugera diferència que acabaria 
sent definitiva, malgrat una tími-
da reacció visitant que, gràcies a 
l'efectivitat local des de la línia de 
tirs lliures, no reeixiria, aconse-
guint el Mataró Feimat endur-se 
un derbi que la ciutat feia temps 
que anhelava.

Un resultat, però, que va deixar 
els dos conjunts fora dels quarts de 
final de Lliga Catalana EBA a l'es-
pera, aquest cap de setmana, de 
començar la temporada a la lliga.

80 MATARÓ FEIMAT

71  MATARÓ PARC BOET

MATARÓ FEIMAT: Diallo (7), Solé (7), 
Guallart (-), Serratacó (13), Cabrera (13), 
Rodríguez (-), Ventura (8), Ariño (12), 
Romero (18), Espiga (5), Tardío (-) i Sola 
(-). 17 de 24 en tirs de 2, 8 de 23 en tirs de 
3 i 22 de 26 en tirs lliures.
MATARÓ PARC BOET: Vázquez (2), 
Canals (8), Hermoso (-), Naharro (9), 
Viñas (-), Ros (-), Franch (4), Drakedord 
(28), Salmerón (-), Rubio (10), Mañes (2) i 
Forcada (8). 18 de 35 en tirs de 2, 6 de 23 
en tirs de 3 i 17 de 21 en tirs lliures.

PARCIALS: 22-21, 11-17, 20-17 i 27-16.

Comença la lliga EBA

El Mataró Feimat s'endú un 
emocionant derbi al Mora

Els conjunts mataronins, en 
grups diferents, tenen per 
objectiu la permanència

Aquest cap de setmana comença 
la Lliga EBA per als conjunts del 
Mataró Feimat i el Mataró Parc 
Boet i com ja vam comentar, ho 
faran dividits en els dos sub-grups 
del grup C de lliga EBA.

El conjunt taronja, que entrena 
Alberto Peña, estarà al grup C-A i 
aquesta primera jornada s'enfron-
tarà a l'Eusebi Millán a l'únic equip 

no català del grup, el Club Bàsquet 
Menorca, el diumenge a les 12:30. 
Un debut complicat contra un dels 
millors equips de la categoria la 
temporada passada.

La resta d'enfrontaments 
d'aquest grup C-A són:

UBSA - Roser
Collblanc - Sant Josep
Tarragona - Barberà
Quart - ARENYS
Castelldefels - Girona
EL MASNOU - TORTOSA

Pel que fa al Mataró Feimat, que 
es trobarà al grup C-B, visitarà la 
pista de l'Igualada dissabte 23 a 
les  17:45 de la tarda. Els grocs, a 
diferència de l'any passat no viuran 
ni un sol enfrontament amb altres 
conjunts maresmencs.

La resta d'enfrontaments del 
grup C-B són:

Palma - JAC Sants
Cornellà - Andorra B
Salt - Vic
Valls - Castellbisbal
Pardinyes Lleida - Mollet
Cerdanyola - Olivar
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Victòria convincent. | @UEMATARO

Les mataronines van ser molt 
superiors al conjunt banyolí 
certificant una gran victòria

El Platges de Mataró sembla que 
ha començat en plena forma i el 
passat cap de setmana es va im-
posar al Banyoles per un resultat 
contundent, amb 18 punts de dife-
rència, en el primer desplaçament 
de Copa Catalunya femenina.

El conjunt d'Adrià Castejón no-
més va veure com el seu rival opo-
sava resistència durant el primer 
quart, tot i que les mataronines en 
van sortir igualment victorioses 
per 19 a 22.

A partir del segon període, però, 
les grogues van mostrar la seva su-
perioritat i, a poc a poc, van anar 

escapant-se al marcador tot i els 
seus errors recurrents des de la 
línia de tirs lliures. Al descans el 
marcador ja era de 33 a 45.

A la represa els intents de re-
acció local sempre es van veure 
contrarestats per l'encert de les 
maresmenques que, a més a més, 
seguien ampliant la diferència al 

C. CATALUNYA 
- GRUP 2 -

Els dos conjunts 
mataronins comencen 
la part alta
1a jornada (16-17 de setembre)
Draft Gramenet - Molins .................76-55
Banyoles - PLATGES DE MATARÓ ..68-86
Hospitalet - Viladecans ...................82-72
M. PARC DORI DORI - Roser ............60-54

Classificació 
Draft Gramenet, PLATGES DE MATARÓ, 
Hospitalet i MATARÓ PARC DORI DORI 
BOET, 2; Roser, Viladecans, Banyoles i 
Molins, 1; i Igualada (-1 partit), 0.

2a jornada (23 i 24 de setembre)

El Platges de Mataró rebrà aquest 
dissabte 23 a les 19:30 a l'Hospitalet, en 
la seva estrena de la temporada al Josep 
Mora, un dels quatre equips que va 
guanyar a la primera jornada.
Pel que fa al Mataró Parc Dori Dori 
Boet, com que el grup el formen 
nou equips, aquesta segona jornada 
descansarà.

68 BANYOLES

86 PLATGES DE MATARÓ

PLATGES DE MATARÓ: Gómez (3), 
Cuní (4), Balmes (4), King (18), Coll (5). 
Magriñà (2), Del Moral (7), Harris (14), 
Washington (5), Milla (12) i Murat (4). 33 
de 55 en tirs de 2, 3 de 16 en tirs de 3 i 
11 de 26 en tirs lliures.

PARCIALS: 19-22, 14-23, 19-23 i 16-18.

marcador que al final del tercer 
quart ja era de 16 punts.

A l'últim quart tampoc hi van 
haver més sorpreses al marcador 
confirmant-se la victòria del Platges 
de Mataró en la seva estrena a 
Copa Catalunya femenina per un 
ampli 68 a 86.

Estrena victoriosa. | ESPORTS EN XARXA

60 M. PARC DORI DORI B.

54 CB ROSER

MATARÓ PARC DORI DORI BOET: 
Gómez (3), Cuní (4), Balmes (4), King 
(18), Coll (5). Magriñà (2), Del Moral (7), 
Harris (14), Washington (5), Milla (12) i 
Murat (4). 33 de 55 en tirs de 2, 3 de 16 
en tirs de 3 i 11 de 26 en tirs lliures.

PARCIALS: 19-22, 14-23, 19-23 i 16-18.

Debut amb victòria per al Mataró 
Parc Dori Dori Boet a C. Catalunya

El Mataró Parc Dori Dori Boet va 
disputar el seu primer partit de la 
seva història a Copa Catalunya fe-
menina després d'assolir l'ascens la 

temporada passada en una tempo-
rada rodona. Les de Jordi Vízcaino, 
que també s'estrenava a la ban-
queta taronja, van aconseguir su-
mar la victòria en un enfrontament 
molt igualat.

El partit va començar amb les 
mataronines molt encertades ofen-
sivament, aconseguint dominar 
l'enfrontament. Al final del primer 
període, les locals dominaven per 
22 a 16, tot i que les visitants van 
capgirar l'enfrontament al 2n quart, 
arribant al descans amb el marca-
dor de 31 a 34.

A la represa, les mataronines 
van tornar a capgirar la dinàmica, 
i ara era el Roser qui no trobava 
solucions ofensives i veia com el 
Boet, liderat per una omnipresent 
Judy Jones tornava a fer-se amb el 
domini del marcador, 49 a 43. Una 
diferència que va saber mantenir a 
l'últim quart aconseguint la victòria.

Exhibició del Platges de Mataró a 
Banyoles en la seva estrena
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La selecció espanyola amb la medalla de plata. | @WPMATARO

el Esporttot WATERPOLO

Espanya va perdre a la fi-
nal davant Montenegro als 
penals

Lluc Bertran i Samuel Ruiz, els 
dos joves jugadors del Quadis CN 
Mataró van aconseguir la meda-
lla de plata en l'europeu juvenil 

de waterpolo disputat a Malta. La 
selecció espanyola va arribar fins 
a la final on va perdre als penals 
(10-11) després que el partit contra 
Montenegro hagués acabat amb 
empat a 7 gols.

En la final, després d'haver fet un 

gran campionat, els dos jugadors 
del CN Mataró no van tenir sort, 
no van poder marcar, i a més Lluc 
Bertran va veure com el porter ri-
val li aturava un dels llançaments 
decisius de la tanda de penals. Però 
de tota manera s'ha de valorar mol-
tíssim el gran campionat que han 
fet i la medalla és un gran premi.

Trajectòria fins a la final
A la primera fase Espanya va derro-
tar Romania (16-4) i Alemanya (13-
8) i va perdre contra Itàlia (10-13). 
Després es va desfer a 1/8 de final 
de Turquia (10-8) i en els quarts  
va derrotar per 11-8 un equip com 
Sèrbia que encara no havia perdut 
cap partit. En aquest partit Samu 
va marcar 2 gols i Lluc 1 gol. A la 
semifinal van doblegar Hongria per 
11-9, amb dos gols de Lluc Bertran.

En el global dels sis partits Lluc 
Bertran va marcar 7 gols i Samu 
Ruiz en va marcar 6, sent tots dos 
són peces molt importants en l'en-
granatge de l'equip.

Lluc Bertran i Samuel Ruiz es 
pengen la plata a l'Europeu Juvenil

Aquest cap de setmana La Sirena CN Mataró s'estrena a la Supercopa. | ARXIU

L'equip de La Sirena CN Mataró 
que una temporada més dirigirà 
Florin Bonca comença la seva tra-
jectòria 2017-18 demà dissabte en 
partit de quarts de finals de la Copa 
Catalunya.

L'equip mataroní jugarà contra 

el CN Sant Feliu, equip que aques-
ta temporada tornarà a jugar a la 
Divisió d'Honor Estatal. El partit 
d'anada es juga el dissabte a les 
16:45 hores a Sant Feliu i el de tor-
nada el dimecres 27 a les 20:45 ho-
res a Mataró. És el mateix rival que 

les sirenes van tenir a la temporada 
passada en aquesta competició a 
quarts de final, abans de caure a 
semifinals davant el Sant Andreu, 
qui perdria contra el Sabadell.

Les altres eliminatòries són 
Mediterrani- Terrassa; Catalunya 
- Sabadell i Rubí - Sant Andreu.

La fase final, el TOP-4, amb semi-
finals i final, es disputarà el diven-
dres 29 i dissabte 30 a les instal-
lacions del Complex Joan Serra 
del CN Mataró.

Nou sistema de la Supercopa
També se sap ja el sistema de com-
petició de la Supercopa Estatal. 
Intervindran quatre equips, els 
quatre primers de la lliga, o sigui 
Sabadell, LA SIRENA CNM, Sant 
Andreu i Moscardó. Les semifi-
nals es jugaran el dia 12 d'octu-
bre a Sabadell i la final es juga-
rà a València el diumenge dia 15 
d'octubre.

La Sirena CN Mataró inicia 
la temporada aquest dissabte
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El femení del Club Hoquei 
Mataró s'estrena a Nacional 
Catalana guanyant clarament 
per 1-5

L'equip femení del Club Hoquei 
Mataró, entrenat, aquesta tem-
porada, per Albert Bou, va estre-
nar la competició de 1a Nacional 
Catalana amb una clara victòria 
a Lloret de Mar, en un partit que 
van controlar en tot moment. A 
l'inici les mataronines van notar 
la falta de ritme, trigant a prendre 

el control del joc, però a poc a poc 
van agafar les regnes del partit i 
a mitja part ja guanyaven per 0-3, 
amb gols de Mompart, Florenza i 
un en pròpia porta.

A la represa les visitants van 
ampliar l'avantatge amb un gol de 
Canal, però les locals van fer el gol 
de l'honor amb un xut llunyà. Les 
de la Selva es van tancar en zona, 
però no van poder evitar el cinquè 
gol mataroní, marcat per Naranjo, 
de manera que el marcador final 

va ser d'1-5, per anar agafant con-
fiança en la complicada tasca de 
retornar a la màxima categoria. 
Paula Lladó a la porteria i Carla 
Naranjo van debutar amb el primer 
equip en aquesta primera jornada.

Victòria en el primer partit a Nacional Catalana femenina. | @CHMATARO

Bona victòria del CH Mataró a 
Lloret  per començar la lliga

El Quadis juga la Supercopa Six 
Estatal a Sant Andreu

NACIONAL 
CATALANA F.

S'estrenan liderant el 
grup A després d ela 
primera jornada
1a Jornada (16 i 17 de setembre)
Manlleu - VILASSAR .................................. 3-2
Cerdanyola -Igualada ................................ 2-1
Lloret - CH MATARÓ .................................... 1-5
Noia - Palau Plegamans ...........................1-4

Classificació
CH MATARÓ, Palau Plegamans, Manlleu i 
Cerdanyola, 3; VILASSAR, Igualada, Noia 
i Lloret, 0.

2a Jornada (23 de setembre)
Després del debut victoriós, les noies 
d'Albert Bou jugaran el seu primer partit 
a casa, aquest dissabte 23 a les 18:15 al 
Jaume Parera davant del Noia, un rival 
que va caure molt clarament a casa en 
la primera jornada i que seria important 
guanyar per començar a obrir diferèn-
cies de bon principi de la competició.

www.eltotesport.com |  P. 10WATERPOLO / HOQUEI

Aquest cap de setmana –comen-
çant avui divendres dia 22 de se-
tembre– es disputarà la fase final 
de la Supercopa Six de waterpolo 
masculí a la piscina del CN Sant 
Andreu de Barcelona. Aquest for-
mat, que ja es va aplicar les últimes 
temporades reuneix els sis millors 
equips de la temporada passada, 
amb creuament de quarts, semis i 
final, amb aquests horaris:

Divendres 22 de setembre
CN Terrassa-CN Sant Andreu, 
a les 20:00 h.
Quadis CN Mataró-CN Barcelona, 
a les 21:30 h.

Dissabte 23 de setembre:
CN Sabadell – Guanyador 1a eliminatò-
ria, a les 16:00 h.
CN Atlètic Barceloneta – Guanyador 2a 
eliminatòria, a les 17:30 h.

La final es disputarà el diumen-
ge 24 de setembre a les 13 hores

Per tant el Quadis d'entrada es 
troba amb l'equip contra qui va 
jugar fa pocs dies els quarts de 
final de la Copa Catalunya, el CN 
Barcelona, al qual va superar per 
11-7,. En cas de victòria, l'equip ma-
taroní es tornarà a trobar amb el 
potentíssim Barceloneta, amb el 
qual també va disputar la semifinal 

de la Copa Catalunya, i davant del 
qual la sorpresa sembla molt com-
plicada. Vaja que podria molt ben 
ser que es repetís tota la història.
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Els equips femenins del Rem Capgrossos després de pujar al podi. | CEDIDA

Han estat per a les tripula-
cions de sèniors i veteranes 
femenines

El passat diumenge dia 18 de setem-
bre es va celebrar a la cala de Santa 
Cristina de Lloret de Mar l’última re-
gata de la Lliga Catalana de Llagut 
2017. El Club Rem Capgrossos de 
Mataró hi participà amb les seves 
quatre tripulacions competitives: 
veterà masculí i femení i sènior 
masculí i femení. Els dos equips 

femenins arribaven a la cita amb 
l’aspiració de pujar al podi de la 
Lliga i els masculins en millorar. 

L’equip veterà masculí obria la 
jornada amb la seva prova crono-
metrada. L’equip va realitzar una 
prova molt sòlida classificant-se 
per a la final A, finalitzant quart a 
la mateixa i sisena posició defini-
tiva a la general.

Pel que fa a les veteranes feme-
nines arribaven a la cita ocupant 

la segona posició de la general. En 
una molt bona cronometrada es 
van classificar per la final A sen-
se problemes quedant en segona 
posició. Lloc que van repetir no-
més superades per la tripulació de 
Cambrils. Amb aquest bon resultat, 
tanquen la lliga pujant al segon 
graó del podi.

El sènior femení arribava a la 
cita en tercera posició i molt sò-
lida però amb poques opcions de 
pujar a la segona. Amb una bona 
cronometrada aconseguiren classi-
ficar-se per la final A, i en una final 
molt lluitada van saltar-se l’última 
boia de la final, acabant la regata 
en quarta posició i mantenint la 
tercera a la general. 

Finalment, el sènior masculí es 
va classificar per la final B, per les 
finals es cancel·larien per la mala 
mar, mantenint, així, l'11è lloc a la 
general.

D’aquesta manera es tancava la 
Lliga 2017. L'última cita de la tem-
porada serà la setmana vinent a 
la localitat de Cambrils on se cele-
brarà el Campionat de Catalunya.

Acaba la Lliga de llagut amb dos 
podis per al Rem Capgrossos

Xevi Blanco, amb la selecció espanyola, al podi. | OLEG XEBYKIN

El pescador de l'SPAS Mataró 
coŀ labora en el 8è títol conse-
cutiu de la selecció espanyola 
i queda 6è individual

Xevi Blanco de l'SPAS Mataró s'ha 
proclamat campió d'Europa i Àfrica 

de pesca submarina per equips  
formant part de la selecció espa-
nyola que, amb aquest, ja arriba 
al vuitè títol consecutiu d'aquesta 
competició.

La competició es va disputar a 

l'illa de Mali Lošinj a Croàcia, i van 
competir 18 països amb 51 pesca-
dors submarins, que es van trobar 
amb un estat del mar molt compli-
cat per aconseguir captures vàlides.

Després de la primera jornada 
Xevi Blanco estava en quart lloc, 
però després de la segona jornada 
va baixar al sisè. Óscar Cervantes va 
quedar Segon i Samuel Tomàs setè 
i en la classificació global Espanya 
va quedar primera, per davant de 
Croàcia i Itàlia.

Un palmarès d'autèntic luxe
El mataroní és un autèntic rei de la 
pesca submarina, després de su-
mar diversos títols de campió d'Eu-
ropa i Àfrica, també s'ha coronat 
com a campió del món, el passat 
novembre del 2014 a Lima, a part 
de sumar incomptables trofeus en 
altres competicions.

Xevi Blanco campió d'Europa i 
Àfrica de pesca submarina

el Esporttot POLIESPORTIU
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El mataroní es va emportar el 
títol català en categoria de 
veterans M55 en la prova 
combinada de pentatló

L'atleta del GA Lluïsos Xavier Palau 
va aconseguir el títol català de ve-
terans M55 en la prova combinada 
de pentatló, fent rècord del club i 
fent  a més també rècord del club 
en quatre de les cinc proves: 5.36 
m en llargada, 40.76 m en javelina, 
28.62 en 200 m i 29.93 en llança-
ment de disc. Va completar amb la 
seva pitjor prova, la dels 1.500 m, 
on va fer 6:20.88, per a un total de 
3.094 punts, més de 200 punts per 
sobre del segon classificat.

Títol en pentatló 
per a Xavier Palau

POLIESPORTIU www.eltotesport.com |  P. 12

L'equip femení del CN Mataró al graó més alt del podi. | CEDIDA

El CN Mataró també va vèn-
cer en categoria femenina 
per equips i va ser tercer en 
masculina

El passat diumenge 17 de setembre 
es va realitzar la Triatló de Sant Pol 
de Mar, enquadrat en el Circuit de 
Triatló TriCircuit. Va ser en distàn-
cia Sprint –750 metres nedant, 20 
quilòmetres de cursa en bicicleta i 
5 quilòmetres de cursa a peu– amb 
una participació de 350 triatletes, 
entre els quals hi havia un total de 
16 participants del CN Mataró amb 
molt bons resultats finals.

L'actuació més destacada dels 
triatletes del Centre la va protago-
nitzar, com ja és habitual, Clàudia 
Luna, proclamant-se campiona ab-
soluta de la competició, arribant al 

cap de cursa a la meitat del tram de 
ciclisme, en un circuit molt exigent 
entre Sant Pol i Calella, per després 
deixar a les seves oponents enrere 
en el sector de cursa a peu. Bons 
resultats també per a Júlia Raja, 
quarta absoluta i segona cadet,  
Maria Andreu, 7a absoluta i 3a ca-
det femení, i Núria Bruguera, que va 
guanyar en veteranes i finalitzant 
onzena en la classificació absoluta.

En categoria masculina, els més 
destacats van ser Guille Cortijo, 9è 
en categoria absoluta i 2on júnior 
masculí, Jordi Fernàndez, el 16è 
absolut, i Oriol Gili, 20è absolut.

Per equips, l'equip femení tam-
bé es van endur el títol, i els nois 
van pujar al podi, quedant en ter-
cera posició.

Xavier Palau, al podi. | CEDIDA

Tota l'expedició del CN Mataró a la triatló de Sant Pol de Mar. | CEDIDA

Clàudia Luna s'endú la triatló 
de Sant Pol de Mar
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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 

La reina Victoria y Abdul  12:00  16:30  19:00  21:30  00:00

 [En VOSE DM.]  22:00             [En VOSE]  12:20

El lego ninjago. Película  

 12:15  12:30  16:00  18:10  20:25     22:35  01:00       [dv.-dg.] 17:00  19:15 

 [En català] 12:00  15:50  21:30       [Exc. dj]  18:30      [Dj]  18:20

Kingsman: El círculo de oro  12:00  16:20  18:00  19:10  20:00   

 22:00  00:00           [Excepte dm. i dj.]  21:00            [Dijous]  21:20

 [En VOSE DM.]  21:00             [En VOSE]  12:20

Alibi.com, Agencia de engaños 22:45  

 [Exc. dv.-ds. i dj.]  20:45          [Exc. dj.]  16:00        [Dj.]  16:30  22:50

Detroit 22:00  00:00               [dl. - dj.] 16:00

 [Exc. dm.]  19:00             [En VOSE dm.]  19:00

Jacques [Exc. dm.]  21:20          [Exc. dj.]  16:00        [Dj.]  15:50

It 12:00  16:45  18:15  19:30  22:15  00:00        

 [Exc. dm.]  21:00             [En VOSE dm.]  21:00

Churchill 12:15  16:00  01:00            [dl. - dj.] 19:00 

La niebla y la doncella 22:50  01:00 

El otro guardaespaldas 22:35  01:00       [dl. - dj.] 19:00 

Barry Seal: el traficante 16:30  20:00  22:25  00:50

Tadeo Jones 2 16:00  18:00   [dv. - ds.] 20:45  [dv. - dg.] 17:00  19:00 

Emoji, la película 12:15  18:00 

Rey Arturo                     00:45                 Verónica 01:00

Spiderman                   12:00                         Gru 3 12:15

La torre oscura         01:00       Valerian 22:45   [dl. - dj.] 16:15

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

Churchill 21:00 (ds 23 set.)              19:00 (dg 24 set.)  

L'estiu i la tardor al regne d'Escampeta 

 12:00  17:00 (dg 24 setembre)    

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

El último Virrey de la India 18:00 (23, 24 i 25 setembre)

 20:00 (23, 24 i 25 setembre) V.O.S.E.

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

La reina Victoria y Abdul   16:00  18:10  20:20  22:30 

El lego ninjago. Película   16:30  18:30  20:30  22:30 

Kingsman: El círculo de oro   16:30  19:00  20:45  22:00

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

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

It  18:00  19:30  22:20     

Churchill 16:00  20:15          [dv.+dl.-dj.] 20:30 

Barry Seal: el traficante  1 18:00  20:15  22:30 

El otro guardaespaldas  16:00  20:15

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

Emoji, la película 16:15

La seducción                  16:00

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema

Tot Cinemes 1787 .indd   2 20/9/17   18:58



Crítica: Joan Millaret- AMIC

   Sembla que els anys setanta 
estan de moda en el cinema i el 
fi lm “Detroit” de Kathryn Bigelow 
arriba per il·lustrar uns tràgics fets 
històrics ocorreguts durant els al-
darulls que va patir la ciutat de 
Detroit l’any 1967. Més enllà de 
l’acurada ambientació, la meti-
culosa recreació de l’època, i la 
perfecta dramatització dels fets 
i els personatges, Bigelow va un 
esglaó més enllà.
   La cineasta nord-americana se 
serveix de l’anècdota històrica de 
la confl ictivitat social d’arrel racial 
que va portar a la instauració d’un 
toc de queda amb els militars al 

Brutalitat policial

carrer, per crear, en bona part del 
metratge, una situació tensada, 
gràcies a un decorat únic, fabricant 
un univers de retenció.
      A “Detroit”, els personatges són 
testimonis d’un abús de poder, 
fruit d’una xenofòbia arrelada en 
les forces de l’ordre, que els con-
dueix a l’anorreament personal. 
La terrible situació deixa evidents 
seqüeles i quan els supervivents 
reprenen una certa normalitat, 
d’altres semblaran marcats inde-
fectiblement de per vida. Tan lluny 
i tan a prop. I és que ens trobem 
davant d’uns fets del passat que 
semblen reverberar-se en diversos 
episodis ben recents.

  

Pregunta de la setmana
De quin actor i en quina pel·lícula 
va ser "Noia Bond" Halle Barry?

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

Resposta del núm. 1785
"10 anys"

Guanyadors:
· Aina Cerdá Garcia
· Montse Garcia Huerta

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

“Detroit” de Kathryn Bigelow 

núm. 1787 del 22 al 28 de setembre de 2017
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Cinemes Les estrenes núm. 1787 del 22 al 28 de setembre de 2017

KINGSMAN

"Kingsman: el circulo de oro" és un film 
que té lloc quan la caserna general de 
Kingsman rep un gran atac i apareix un 
nou malvat a la zona. L'Eggsy i en Merlin 
es proposen col·laborar amb l'agència 
nord-americana per salvar el món. 
Direcció: Matthew Vaughn
Intèrprets: Taron Egerton, Julianne 
Moore, Halle Berry
141min

LA LEGO NINJAGO

Una pel·lícula d'animació de Warner Bros 
Pictures que mostra les aventures de sis joves 
ninges que lluiten amb totes les seves forces 
per defensar la seva illa: Ninjago. Una comèdia 
que es basa en la coneguda línia de joguines 
de LEGO. 
Direcció: Charlie Bean,  Paul Fisher,  Bob 
Logan
Intèrprets: Animació
120min

REINA VICTÒRIA Y ABDUL

Un drama que narra la història d'Abdul 
Karim, 'El Munshi', un home que es va 
convertir en servent de la reina Victòria 
i que va acabar essent el seu secretari 
personal i confident durant els últims 
anys de vida de la reina. 
Direcció: Stephen Frears
Intèrprets: Judi Dench, Eddie Izzard, 
Adeel Akhtar
112min

A WAR

Un comandant molt important es troba 
enmig d'un debat intern: complir el re-
glament militar, la seva responsabilitat 
davant els homes i civils afganesos, i 
l'intens desig de tornar a la llar amb la 
seva família. 
Direcció: Tobias Lindholm
Intèrprets:  Pilou Asbæk,  Tuva Novotny,  
Dar Salim
115min

BYE BYE GERMANY

El film mostra la història d'un grup de 
supervivents del nazisme que s'associen 
per muntar un petit negoci de venda de 
roba de llit, un producte molt demandat 
pels alemanys, els quals se senten inca-
paços de rebutjar al grup de jueus.  
Direcció: Sam Garbarski
Intèrprets: Antje Traue, Anatole Taub-
man, Moritz Bleibtreu
101min

LA HISTORIA DEL AMOR

Un vell immigrant jueu polonès viu re-
cordant al gran amor de la seva vida. A 
l'altra banda de la ciutat, l'Alma, desco-
breix l'amor per primer cop. Res sembla 
unir-los, però el manuscrit d'un llibre 
viatjarà a través del temps. 
Direcció: Radu Mihaileanu
Intèrprets: Derek Jacobi,  Sophie Nélis-
se,  Gemma Arterton
134min

La cartellera dels "cines" sempre a un 
clic a www.totmataro.cat/cinema
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Seguretat: Laia Mulà

 La Junta Local de Seguretat es va 
reunir de manera extraordinària 
amb l'objectiu d'analitzar els ni-
vells d'alerta terrorista i decidir les 
mesures preventives que es propo-
saran adoptar a la ciutat. Segons va 
acordar la Junta, l'alerta terrorista 
a Mataró es manté a nivell 4 per-
què no hi ha indicis que impliquin 
augmentar el nivell d'alerta. També 
van considerar necessari buscar la 
manera de detectar els fenòmens 
de radicalització gihadista i evitar 
el risc d'atemptat.

Col·locaran elements físics com jardineres i bancs a les 
àrees de vianants del Centre contra atropellaments

Les zones considerades més vul-
nerables, segons va explicar Núria 
Moreno, regidora de Via Pública, 
són La Riera, la Rambla i la plaça 
Santa Anna, uns espais molt cèn-
trics en mig de la zona comercial 
de Mataró Centre. Per tal d'aug-
mentar-ne la protecció reforçaran 
el mobiliari urbà i hi posaran bancs 
i jardineres, tot això sense impe-
dir continuar amb les activitats 
de negoci i comercials de la zona.

Plena Cooperació

La reunió va comptar amb l'alcalde 
David Bote, els comandaments de 

Intensifiquen la seguretat i la prevenció 
contra el terrorisme

Es col·locaran diferents obstacles per evitar atropellaments al centre de la ciutat

Els Mossos d'Esquadra són el cos de referència en la matèria

Daniel Ferrer 

 Arxiu 

la Policia Local, de Mossos d'Es-
quadra, Policia Nacional i Guàrdia 
Civil, així com la regidora de Via 
Pública, tècnics municipals i res-
ponsables del Departament d'In-
terior de la Generalitat. Tot i que 
la prevenció i lluita contra el ter-
rorisme correspon als Mossos 
d'Esquadra, tots aquests cossos 
de seguretat intensifi caran la col-
laboració i els recursos per com-
batre els riscos.

Els cossos també compartiran 
les bases de dades amb la infor-
mació rellevant i els agents rebran 
formació específi ca en matèria 
antiterrorista, que esperen que 
també els ajudi a augmentar l'au-
toprotecció. A més, la quantitat de 
patrulles existents es mantindran 
però en alguns casos n'augmen-
taran el nombre d'agents.

El centre comercial

Durant la compareixença, Moreno 
va destacar que com que Mataró 
Parc és un centre privat, la protec-
ció de l'espai la porten a càrrec els 
cossos dels Mossos d'Esquadra, els 
quals treballen conjuntament amb 
els titulars del centre comercial 
per millorar la protecció d'aquest 
espai, un dels més freqüentats de 
tota la comarca.

Ciutat núm. 1787 del 22 al 28 de setembre de 2017
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Recerca d'apartaments turístics a la web d'Airbnb

Barcelona com a ciutat i les seves administracions en 
particular s'han hagut d'enfangar els darrers mesos 
amb normatives, inspeccions, multes i registres per 
mirar de controlar un fenomen com és el dels pisos 
turístics. La magnitud de la problemàtica barcelonina 
és paradigmàtica i en cap cas es pot extrapolar a la 
nostra comarca, però hi ha perill que la gran ciutat 
esquitxi els efectes de la mateixa manera que tota la 
costa maresmenca beu del potencial de la proximitat 
barcelonina. Els mateixos estrangers que busquen 
allotjament a Barcelona i dormen a Calella poden 
acabar per llogar un pis turístic no regulat a Caldes 
d'Estrac. Les dades a nivell de la ciutat comtal són 
alarmants. Barcelona té 95.000 places hoteleres re-
glades i 175.000 apartaments turístics. Pràcticament 
el doble. Molts d'aquests escapen de la legalitat i, 
amb ella, de la taxa turística.

Quins són els efectes negatius que han acabat pro-
vocant l'esclat turismofòbic? Doncs el contagi del 
mercat immobiliari amb la pujada dels lloguers per 
la competència econòmicament més favorable dels 

T 
urismofòbia ha estat la paraula de 
moda aquest estiu a Catalunya. Ja 
se sap que molts cops els mitjans 
generalistes es fan ressò de forma 

amplificada dels fenòmens que passen dins de 
Barcelona. Però per una comarca limítrofa amb la 
capital catalana com és el Maresme no s'ignora, 
òbviament, el que hi passa i encara menys en un 
àmbit amb tant arrelament a casa nostra com 
és el turístic. El fenomen del rebuig als efectes 
del turisme no és tant una esmena al sector en 
sí, que també, sinó sobretot l'oposició frontal 
als efectes que la massificació té en el dia a dia 
i en àmbits com és la mateixa convivència o el 
mercat immobiliari. El fenomen dels pisos turís-
tics, catapultat per webs com Airbnb, pot ser la 
punta de llança d'un contagi que la comarca no 
desitja. Per això hi ha determinació a actuar.

Regulació 
preventivaREPORTATGE

Text: Cugat Comas

Fotos: Daniel Ferrer

El Maresme es proposa coordinar-se per regular 
el 'boom' d'apartaments turístics

Tot 4,5,6 reportatge turisme.indd   2 20/9/17   19:36



DES DE 29.900 €*

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

 

*P.V.P. del Discovery Sport eD4 dièsel 150 CV 4x2 Pure manual des de 29.900 € (IVA o IGIC, transport, descompte promocional i impost de 
matriculació, IEDMT, inclosos). IEDMT calculat al tipus general. No obstant això, el tipus aplicable a l’IEDMT pot variar en funció de la 
comunitat autònoma de residència. Preu promocional exclusiu per a unitats finançades amb FCA Capital España, EFC, SAU segons condicions
contractuals, amb un import mínim a finançar de 20.000 €, a un termini mínim de 37 mesos i una permanència mínima de 24 mesos. Oferta 
vàlida per a vehicles matriculats fins al 31/05/17 a península i territori insular. El model mostrat pot no coincidir amb el que està d’oferta. Per a 
més informació: landrover.es o línia Land Rover 902 440 550.
 

 

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

AVENTURA.
ÉS AL NOSTRE ADN.

DISCOVERY SPORT.

 

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

És per això que el #DiscoverySport és el SUV compacte 
més versàtil de la carretera. O el que és més important, 
fora d’ella. 
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pisos turístics i la massificació de determinats punts. 
Són dos fenòmens que és complicat que es donin, 
de moment, al Maresme.

Joaquim Arnó és el president del Consorci de 
Turisme del Maresme i, per tant, la veu més auto-
ritzada per analitzar si hi ha paral·lelismes entre la 
tensió generada pel turisme a la capital catalana i el 
que passa al Maresme. La seva primera diagnosi és 
clara: "De moment no hi ha motius per alarmar-se 
però cal estar alerta, el que passa a Barcelona és 
fàcil que acabi passant tard o d'hora a la comarca, 
per tant hem de prevenir no tant la turismofòbia sinó 
els efectes molestos del turisme sobre el territori i 
les persones", assegura. La prioritat del Consorci, 
en la línia amb els ajuntaments, és apostar per un 
turisme "de qualitat, no cutre o de borratxera", as-
segura Arnó. I és per això que el fenomen dels pisos 
turístics preocupa.

El mateix Consorci durà al pròxim Consell d'Alcal-
des –ens que depèn del Consell Comarcal i aplega 
tots els batlles de la comarca– una primera proposta 
de regulació dels pisos turístics, en coordinació entre 
els diferents ajuntaments. "L’especulació que es faci 
a Barcelona pot venir i podem tenir un problema de 
futur al que cal que ens anticipem", assegura Arnó. 
És per això que proposaran una eina comuna que 
sigui efectiva el 2018 i que permeti als ajuntaments 
o al Consell –encara està per definir– poder incidir 

en el mercat de pisos turístics d'una manera similar 
a com l'Ajuntament de Barcelona ha acabat fent a 
la capital del país. "Si veiem que a Barcelona s'han 
donat de baixa gràcies a inspeccions i revisions més 
de 1.000 apartaments turístics il·legals és fàcil que 
el fenomen pugui arribar a casa nostra, del que es 
tracta és de poder fer una regulació conjunta entre 
tots i treballar coordinadament".

Sense incidència en els lloguers

Des del Consorci s'assegura que el mercat d'apar-
taments turístics encara no ha repercutit en el preu 
dels lloguers maresmencs, tot i que aquest ha anat 
pujat progressivament els darrers mesos. "La nos-
tra comarca ha estat sempre un indret molt buscat 
on l'habitatge de lloguer ha tendit a preus alts però 
no detectem encara un problema relacionat amb els 
pisos de lloguer", assegura Joaquim Arnó. Tampoc 
des de l'Ajuntament de Mataró es contempla aques-
ta 'competència' com un explicatiu de l'augment de 
preu dels darrers tres anys. Tot i això ja hi ha casos 
de propietaris que a l'extinció d'un contracte de 
lloguer han optat per destinar el pis o la casa a ha-
bitatges destinats a apartament turístic. Amb una 
simple cerca al portal de referència es poden trobar, 
per exemple, fins a vuit residències en un mateix 
edifici situat en plena Riera de Mataró.

Reportatge
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L'especulació que 
hi ha a Barcelona 
pot arribar a la 
comarca”

Des de l'Ajuntament de Mataró no es percep el 'boom' 
de pisos turístics com a problema i, de fet, encara no 
s'ha valorat l'augment de places disponibles en la tau-
la mixta amb el sector hoteler que des de Promoció 
Econòmica es manté amb reunions periòdiques. Al 
contrari: Mataró és una ciutat en clara expansió tu-
rística que aquest 2017 tornarà a batre el seu propi 
rècord de turistes. A més places turístiques, major 
rendiment de ciutat. Des de l'Ajuntament no es tem 
per la turismofòbia en clau mataronina.

Un buit legal

L'únic registre d'apartaments de tipus turístic que hi 
ha actualment a la comarca és el de la Generalitat, 
que es limita a llars senceres –en queden fora les 
ofertes d'habitacions separades, força comunes en 
webs com airbnb– i que 'de facto' acaba convertint-se 
en un registre voluntari. Només el 30 per cent de les 
places ofertes a Mataró per dormir en pisos turístics 
està donada d'alta del registre català. És aquí on el 
Consell d'Alcaldes podria debatre seguir les passes 
de Barcelona i establir un registre maresmenc que 
obligués a censar –i per tant a taxar– els pisos des-
tinats a turistes. Joaquim Arnó assegura que "ens 
hem d'assegurar de trobar una eina que no incentivi 
el particular a operar al marge de la legalitat, sinó 
al contrari. És important trobar una eina de forma 
conjunta que faci témer al que opera al marge de la 

legalitat que l'enxampin". Dit d'una altra manera, la 
regulació que es faci al Maresme ha de tenir força. 

El problema no són els pisos

En espera de concretar exactament l'eina de la que 
es vol dotar la comarca, des del Consorci s'assegura 
que "el problema és la il·legalitat i no conèixer qui 
va a parar a un pis turístic, no l'existència reglada 
d'aquests", en paraules del President. Joaquim Arnó 
recorda que "a la comarca sempre s'han llogat habi-
tacions" i que "en la nostra aposta per un turisme de 
qualitat, familiar i tranquil hem de regular els pisos 
precisament perquè hi vingui aquest tipus d'usua-
ris". Si es pot controlar, assegura, la turismofòbia 
no arrelarà a la comarca malgrat que la campanya 
d'Arran del passat estiu contra el fenomen turístic 
ja es va focalitzar en la comarca, amb les primeres 
pintades i accions.
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Objectiu: Més internacionalització
Nou empreses participaran en la primera edició del 'Go Global', una iniciativa que té 
lloc al TecnoCampus de Mataró i que durarà deu mesos

Empreses: Redacció 

 Comença la primera edi-
ció del programa Go Global al 
TecnoCampus, la qual compta 
amb nou empreses participants. 
El programa està pensat per una 
durada de deu mesos durant els 
quals tindran lloc una cinquante-
na d'hores de consultoria a càr-
rec de la xarxa de consultors ex-
perts en internacionalització del 
TecnoCampus. 

Es tracta d'un programa fet a 
mida, el qual s'adapta a les neces-
sitats de cada empresa centrant-se 
en la seva situació actual i la dels 

mercats i països que es proposa 
abordar.

Sis empreses al TecnoCampus
De les nou empreses participants 
en aquesta primera edició, sis 
d'elles realitzen la seva activitat 
als espais del parc TecnoCampus. 
Es tracta de Netwater Technology, 
una empresa pel disseny, fabrica-
ció i comercialització de maqui-
nària per al tractament d'aigües 
residuals industrials i urbanes; PG 
Conocimiento, especialitzada en el 
desenvolupament i la implantació 
de sistemes propis d'intel·ligència 
empresarial; Orygen, dedicada a 

la creació de joies personalitzades 
amb ADN; Innovem, una empresa 
que fabrica i distribueix solucions 
tecnològiques en bioenginyeria i 
enginyeria mecatrònica; Bimyou, 
una consultora tecnològica; 
Aghada, especialitzada en disseny 
i fabricació de roba de qualitat per 
dona; Imaxel, la qual desenvolupa 
tecnologia i serveis d'impressió 
fotogràfi ca; Eigna Pharma, espe-
cialitzada en prestació de serveis 
i consultoria a farmacèutiques; 
i, per últim, Vecmedical, que es 
dedica a la fabricació i distribució 
d'instruments i productes mèdics 
i odontològics.

AMB EMPENTA
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El programa Go Global té una metodologia pròpia que combina 
l'assessorament d’experts amb una àmplia trajectòria internaci-
onal, amb coneixement pràctic i operatiu dels mercats exteriors, 
amb el servei softlandings premium en una xarxa exclusiva de parcs 
tecnològics i acceleradores internacionals. L'objectiu és abordar 
les quatre "keys" que necessita conèixer qualsevol empresa que 
aborda un nou mercat: Key companies, Key people, Key instituti-
ons i Key investors. 

La importància de 
l'assessorament 
d'experts

Internacionalització

El programa Go Global 
s'inclou dins un dels grans 
objectius estratègics del 
Pla per al TecnoCampus

Objectiu: Més internacionalització

Transcorreguts deu mesos es 
farà una avaluació de l'evolució 
de tots els projectes participants 
al programa.

Reforçar la internacionalització
La internacionalització del 
TecnoCampus és un dels objec-
tius estratègics del Parc Tecnològic 
establerts en el full de ruta en mo-
tiu del seu cinquè aniversari, al 
costat de la constitució del que 
s'ha conegut com a "Districte 
TecnoCampus" amb l'ampliació 
d'instal·lacions i la relació amb 
l'entorn més immediat. 

Queda pendent la construcció 
d'un centre integral d'FP com una 
de les grans apostes de ciutat per 
als pròxims anys, així com la crea-
ció d'una residència universitària, 
que està a punt d'acabar-se.

Amb totes aquestes actuacions, 

el projecte TCM preveu obrir-se a 
la internacionalització. L'acollida 
d'estudiants estrangers, les dobles 
titulacions a través de convenis 
amb universitats d'altres països 
o la incorporació de graus en al-
tres llengües, són vies a explorar 
en aquest àmbit.
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PG
F A Ç A N E S

• TREBALLS VERTICALS.
• REHABILITACIÓ DE FAÇANES.
• EXTRACCIÓ D´URALITA.
• OBRA I PINTURA EN GENERAL.
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Mataró
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Ronda O'Donnell, 52 Bajos · Mataró · 689 737 889

RECUPERE LO PAGADO
INDEBIDAMENTE POR

LA PLUSVALÍA MUNICIPAL
CONSULTENOS SU CASO

20 milions per consolidar Eurecat
El govern reforça el centre tecnològic de referència, que inclou la mataronina 
CETEMMSA, per accelerar la transferència de tecnologia a les pimes catalanes

Empreses: Redacció 

  El Govern ha autoritzat que 
ACCIÓ, l’agència de la Generalitat 
per a la competitivitat de 

l’empresa, atorgui un ajut de 20 
milions d’euros a Eurecat, el cen-
tre resultant de la integració dels 
sis centres tecnològics avançats 
de Catalunya. Es tracta d’una 

subvenció prevista als acords de 
Govern de fi nançament plurianual 
de l’entitat i que té per objectiu re-
forçar la seva activitat per consoli-
dar-se com el centre tecnològic de 

AMB EMPENTA
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ACCIÓ és l’agència pública per a la competitivitat de l’empresa 
catalana de la Generalitat de Catalunya. Impulsa la millora del 
teixit empresarial català a través del binomi internacionalització-
innovació, posant a disposició de l’empresa 39 Ofi cines Exteriors 
de Comerç i d’Inversions que donen cobertura a més de 110 mer-
cats. A més, assessora les empreses catalanes perquè aconsegueixin 
fi nançament, les ajuda a créixer mitjançant programes de capaci-
tació i les orienta en matèria de clústers. També és responsable, a 
través de l’àrea Catalonia Trade & Investment, d’atreure inversions 
estrangeres a Catalunya.

L'agència pública 
de competitivitat 
catalana

PG
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20 milions per consolidar Eurecat

referència a Catalunya. Així, l’ajut 
permetrà a Eurecat impulsar el 
desenvolupament de línies de re-
cerca industrial que generin nova 
tecnologia diferencial, que poste-
riorment incorporaran les pimes 
catalanes, segons ha destacat el 
Govern, que ha indicat que és un 
dels mecanismes que garanteixen 
l’accés d’aquestes empreses a la 
innovació i l’R+D empresarial per 
guanyar competitivitat.

A fi nals de l’any passat, Eurecat 
i Leitat van signar un acord de 
vinculació permanent amb l’ob-
jectiu d’aprofi tar les sinergies 
entre ambdues entitats, millorar 
l’efi ciència i incrementar la seva 
massa crítica. D’aquesta manera, 
Leitat accedirà a 4 dels 20 milions 
d’euros de l’ajut que el Govern ha 
autoritzat atorgar.

Inclou CETEMMSA
Eurecat és fruit de la fusió d’AS-
CAMM, CETEMMSA, Barcelona 
Media, Barcelona Digital i de 
la posterior absorció del CTNS 

i MAQCENTRE. Compta també 
amb el CTM Centre Tecnològic 
com a centre adscrit. Eurecat és un 
agent TECNIO. Actualment hi ha 

68 entitats catalanes que compten 
amb aquest segell, que acredita 
millora de productes o processos 
amb tecnologia.
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COMPRA VENDA

VENC ACCIÓ CN MATARÓ. 100€. 
680.513.670  

COMPRA VENDA IMMOBILIARIA

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

TRASPASSOS-LLOGUERS

ES LLOGUEN VIVENDES a dife-
rents zones de Mataró, cases, naus 
industrials. Opcions de compra. 
607.444.232
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv, 
micro, nevera, internet, dret a cui-
na. Zona privilegiada. 639.703.037 
LLOGO HABITACIÓ EIXAMPLE. 
93.798.75.69
LLOGO PÀRQUING, C/ISERN. 
626.558.088
ALQUILO HABITACIÓN. 674.471.893
CONSULTA DE MTC con años de expe-
riencia en Mataró renueva su espacio 
y busca colaboradores que quieran 
desarrollar su trabajo con nosotros. 
Contactar nuria_mtc@hotmail.com
PLAZA PARKING ALQUILER. Can 
Xammar. Grande, fácil acceso. 
639.642.970
SE TRASPASA BAR Meson Willy 
(Cirera) a pleno rendimiento. Tlf. 
679.247.824

TRASPASSOS-LLOGUERS

SE TRASPASA BAR zona centro 
Mataró. Facturación diaría demos-
trable. Situado al lado de colegio. 
651.577.337

TREBALL

SE PRECISA ENCARGADA para piso 
de relax en Mataró. Edad máxima 
50 años. Disponibilidad para hacer 
turnos rotatorios incluidos fi nes de 
semana y festivos. Alta en la S.S. 
655.226.610
SE NECESITA COMERCIAL para 
hostelería, con experiencia, media 
jornada, alta S.S., sueldo +comisión. 
Currículum a: moreno@csmhoste-
lería.com
SE PRECISA OFICIALA de plancha 
y dobladoras con experiencia pa-
ra jornada completa. 696.363.443
INTERNA/EXTERNA CUIDA mayo-
res, niños, limpia. Referencias. 
634.923.301
EXTERNA CUIDA MAYORES, niños, 
limpia. Referencias. 637.103.505
CHICA CUIDA MAYORES, limpia. 
632.604.247
CUIDO MAYORES,  LIMPIO. 
632.996.583
SEÑORA BUSCA TRABAJO limpieza, 
ayudante cocina. 602.314.500
CHICA CUIDA MAYORES, limpia. 
632.899.468
CHICA CUIDA PERSONA mayor, lim-
pia. 602.346.833
CHICA: CUIDO MAYORES, limpi-
eza, reponedora supermercado. 
631.493.195
CHICA 42 AÑOS, cuida perso-
nas mayores, niños. Referencias. 
665.428.021
CUIDO PERSONAS MAYORES, niños, 
limpieza, paseo mascotas por horas. 
691.342.915
BUSCO FAENA: limpiar, cuidar 
mayores, compañía. Día o noche. 
600.655.639

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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TREBALL

C H I CA  RES P ON SAB LE  C/
EXPERIENCIA. Busca trabajo por 
horas o fi ja. 698.337.218

CLASSES

PEDAGOGA MOLTA EXPERIÈNCIA. 
Ofereix classes reforç i tècni-
ques d'estudi. 10€/hora. Antònia 
693.484.186 
IRENE MAGO TALLER fl oral: Tallers 
fl orals, aprèn a fer centres, rams i 
corones pel cabell . Flor preserva-
da i natural. Informa't C/Foment 39 
Granollers, 620.789.284 irenemar-
tin78@hotmail.com 

PROFESSIONALS

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Ai-
xa. Havaneres, cançó marinera. 
Festes majors, festes de carrer, fes-
tes privades, casaments, aniversaris, 
etc. Informació sense compromís 
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com 
CASAMENTS. SOPRANO posa el cant 
a la teva cerimònia. Fes que aquest 
dia tan especial sigui inoblidable. 
625.947.230 Rosa 
SE HACEN OJALES y se ponen bo-
tones. Tel. 93.790.82.32 
REFORMES DE LA LLAR 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. 610.565.628 
/93.799.64.77 /607.194.711
PINTOR ECONÓMICO. 617.743.680
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados. 
607.480.942

núm. 1787 del 22 al 28 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

JARDINER. 667.750.600
LAMPISTERÍA, FONTANERÍA, 
electricidad, aparatos eléctricos, 
reparación lavadoras, calentadores, 
calderas. 697.725.158
SERVICIO DE REFORMAS y construc-
ción. A partir 16€/h. Presupuesto 
sin compromiso. www.zoly.es 
606.919.761
PINTURAS Y DECORACIÓN K.SK. 
Pintura en general, pisos, comu-
nidades, esmalte, laca, estucados. 
Presupuesto sin compromiso. 
652.839.437
R E F O R M A S ,  O B R A S , 
REPARACIONES, albañilería, elec-
tricidad, 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
MUDANCES ECONÒMIQUES. 
692.021.141
PINTOR Experiencia y Seriedad. 
Conozca nuestros trabajos en  
www.pinturasdanco.wix.com/danco 
Tel. 672.802.951
DEPILACIÓN ÍNTIMA con cera. 
695.069.795 Yeney
MASAJE ORIENTAL. C/Iluro 98. 

688.159.295

núm. 1787 del 22 al 28 de setembre de 2017
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CONTACTES

LA MEJOR CASA relax de Mataró. 
12 chicas disponibles para tus 
fantasías. www.ScortAbril30.com. 
93.741.63.41 /657.894.558
NOVEDAD NORA 21  años. 
631.129.242
DÚPLEX 60€/MH. 631.286.930
TRAVESTI MULATA. NOVEDAD. 
697.487.727 Mataró
MASSATGISTA GUAPÍSIMA. 
MATARÓ 667.955.000
MASAJE CUERPO ENTERO. Zona 
Pl. Catalunya. 688.192.012
MASAJISTA CATALANA RUBIA, 
madurita. Paga lo que puedas 
654.930.681 (tardes)
MASAJISTA MORBOSA. Particular. 
En Calella. 40 años. 691.972.070
NIÑA JUGUETONA. Recién llegada. 
Rubia, delgada. Masajes, juguetes, 
fetiches. 631.757.543
M ASA J E .  N U E VA  C H I C A . 
695.859.536
ELI, 35 AÑOS, canaria, comple-
ta, te recibo en lencería erótica. 
698.080.712
MASAJE CHICA JAPONESA. 
688.019.796
MASAJE CUERPO ENTERO. 1 hora 
30€, 1/2 hora 20€. 688.192.729
LAIA 45 CATALANA. 687.072.165
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Habitatge: Redacció

 Tant al conjunt del Maresme 
com a les principals poblacions 
de la comarca, s’ha observat una 
estabilització en la nova contracta-
ció d'habitatges de lloguer i una 
recuperació dels preus de lloguer. 
Així ho refl ecteix l'informe de la 
Cambra de la Propietat Urbana de 
Mataró i el Maresme, que destaca 
que el nombre de contractes de 
lloguer d’habitatges l'any passat 
va ser inferior als dels anys 2015 i 
2014 en el conjunt de la comarca. 
Aquesta tendència descendent ha 

Els preus se situen en registres previs a la crisi però 
n'atribueixen la pujada a una "normalització del preu"

canviat en el primer trimestre de 
2017, en què el nombre de con-
tractes registrats a la comarca ha 
estat de 2.273, per sobre dels 2.216 
del primer trimestre de 2016 o dels 
2.227 del darrer trimestre de l’any 
passat.

Els preus a l'alça

Pel que fa als preus dels lloguers 
a Mataró i la comarca segueixen 
una tendència a l’alça, que es va 
iniciar a partir del segon trimestre 
de 2014. A Mataró des de l’any 2008 
el preu no va deixar de disminuir 
fi ns a arribar al mínim registrat 

La Cambra de la Propietat Urbana nega 
una bombolla dels lloguers

La percepció i la realitat coincideixen: els preus dels lloguers han pujat molt darrerament

Evolució del lloguer al Maresme la darrera dècada

Daniel Ferrer 

 Cambra Propietat 

l'any 2014, 484 euros de mitjana. 
A partir de llavors, el preu va co-
mençar lleugerament a remun-
tar, tendència que s’ha consolidat 
fi ns a aquest 1r trimestre de 2017, 
en què s’ha assolit un preu mitjà 
del lloguer de 555 euros. Des del 
punt de vista dels membres de la 
Cambra de la Propietat Urbana 
de Mataró i el Maresme, aquesta 
pujada de preus s’ha d’interpretar 
com una normalització del lloguer 
i no com una "bombolla".

Similar a la comarca
Un procés semblant s’ha seguit al 
conjunt de la comarca, en què tam-
bé els preus van anar baixant des 
del 2008 fi ns a principis del 2014, 
quan van arribar a l’import mitjà 
més baix, 536 euros. Aquest im-
port, però, s’ha anat corregint fi ns 
a assolir-se el 2017 un lloguer mitjà 
de més de 600 euros. Cal destacar 
que a Premià de Mar, els preus 
dels lloguers d’habitatges sempre 
s’han mantingut en valors supe-
riors als de la resta de poblacions 
estudiades. Per la seva banda, els 
lloguers sempre s’han mantingut 
en valors semblants a Calella i a 
Pineda de Mar, amb oscil·lacions 
en els preus menors que a la resta 
de municipis maresmencs.
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Sabies que a KBMúsics
pots aprendre piano?...

Carrer Iluro, 17 · Mataró
T. 937 980 255 · www.kbmusics.com · info@pianoscabezudo.com

... i piano jazz, acordió, guitarra, 
baix elèctric, percussió, bateria, 
violí, viola, violoncel, contrabaix, 
trompeta, flauta, clarinet, saxo, 
cant clàssic, cant modern...

COM APRENDRE UN IDIOMA MÉS RÀPIDAMENT?

L'aprenentatge d'una tercera o quarta llengua 
és bàsic per tenir una formació més extensa 
i poder moure's pel món amb facilitat. Tot i 

això, adquirir un bon nivell necessita temps i esforç. 
A part d'assistir a les classes d'acadèmies d'idiomes 
i d'estudiar amb ganes, hi ha moltes maneres de 
fomentar un aprenentatge més ràpid en el nostre 
temps lliure. A continuació trobareu alguns consells 
que ajuden a millorar el coneixement en les llengües 
estrangeres.

Així doncs, per exemple, mirar les pel·lícules estran-
geres en versió original enlloc d'optar per la versió 
doblada, ens pot ajudar a entendre més paraules 
mentre gaudim d'un bon moment d'oci. Si encara 
tens un nivell baix de l'idioma, pots posar els sub-
títols en català, castellà o l'idioma que estàs apre-
nent per, d'aquesta manera, entendre l'argument 
del film. Tot i això, la teva ment seguirà adquirint 

nous coneixements en l'idioma i milloraràs la teva 
pronunciació. La part més pràctica del coneixement.

Tradueix les teves cançons preferides

Si escoltes música en anglès o altres idiomes, però 
no et fixes mai en el missatge de la seva lletra, un 
bon exercici és traduir-les i entendre-les. Passaràs 
una bona estona escoltant la música que més t'agra-
da i entendràs el que volen dir mentre millores el 
teu coneixement de l'idioma. Arribarà un dia que 
automàticament i sense haver de desglossar cada 
frase, seràs capaç d'entendre la lletra a la primera.

Lectures molt útils

Si t'agrada llegir i quan agafes un llibre el devores, 
per què no escollir lectures en els idiomes que estàs 

ESPECIAL TORNADA A L'ESCOLA
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93 796 01 25
ihmataro@mat.ihes.com
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>  CURSOS D'ANGLÈS PRESENCIALS I "ONLINE"
>  PREPARACIÓ I EXÀMENS DE CAMBRIDGE I D'IELTS
>  VIATGES LINGÜÍSTICS
>  ALTRES IDIOMES: ITALIÀ, FRANCÈS, RUS I ALEMANY

estudiant? Aprendràs noves paraules, construccions sintàctiques 
i expressions idiomàtiques. Si encara no tens prou nivell per en-
tendre el llibre mentre llegeixes, procura deduir-ho pel context o, 
sinó, només has de tenir un diccionari o traductor d'idiomes al 
costat que t'ajudi a comprendre el contingut de la història.

Optar per la versió original 
de les sèries és una bona 

manera d'aprendre
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  No fa gaire temps, estaven en 
qüestió algunes de les llibertats 
nacionals d'aquest país. Ara, ho 
estan totes. L'agressivitat de les 
institucions de l'Estat no es limita 
al Govern o el Parlament, sinó que 
a hores d'ara afecta la immensa 
majoria dels municipis catalans; 
els mitjans de comunicació que 
els desagraden, com és el cas de 
mitjans del nostre col·lectiu que 
han rebut requeriments perquè 

Editorial conjunta de totes les capçaleres de l'AMIC

deixin de publicitar el referèn-
dum i fi nalment, els drets cívics 
de tots els ciutadans, també els 
que tenen decidit –legítimament 
i cívicament- votar contra la in-
dependència. Catalunya sembla 
estar, de fet, sota un estat d'ex-
cepció decretat, però no declarat.

 Tot plegat ha generat una si-
tuació insostenible, que només 
pot superar-se seguint per la via 
democràtica. És per això que els 

Per un futur sense amenaces mitjans generalistes, temàtics i 
locals i territorials, els que estem 
més arran de carrer, demanem a 
la ciutadania que es mobilitzi el 
pròxim 1 d'Octubre, que manifesti 
el nivell de voluntat de sobirania 
d'aquest país i el desig de demo-
cràcia dels ciutadans. Cedir a la por 
seria incompatible amb un futur 
de dignitat democràtica.

 Els mitjans de comunicació de 
proximitat mantindrem el nos-
tre compromís amb el poble al 
qual ens adrecem. Informarem i 
donarem veu amb llibertat a una 
societat que vol estar informada 
i opinar. Hi som i hi serem, com 
ho hem fet sempre, com feu els 
nostres lectors.
 
Associació de Mitjans d’Informació 
i Comunicació (AMIC)
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reconeixement per la ciutat, entre 
altres avantatges.

Certificat d'excel·lència
Enguany s'han revisat la neteja pe-
riòdica de les instal·lacions, les do-
tacions i mesures dels serveis de 
salvament, la neteja, els aspectes 
ambientals, els controls de la qualitat 
de la sorra i les aigües, entre altres 
aspectes. Una empresa d'auditoria 
externa s'encarrega de valorar les 
platges i puntuar-les en funció de les 
seves característiques. Una puntua-
ció a partir de 6 indica conformitat 
amb el servei; entre el 7 i 8, de satis-
facció i entre el 9 i 10, d’excel·lència. 
Les platges del Varador i el Callao 
van superar l’auditoria externa el 
10 de juliol, obtenint ambdues una 
puntuació de 9’65 sobre 10.

Es destaquen positivament les 
millores en l’accessibilitat per a 
persones amb mobilitat reduïda 
com ara el servei de bany assistit 
sense cita prèvia, l’elevat nombre 
de guinguetes amb accessibilitat 
física, i les rampes de formigó per 
a l’accés de cadires. | Laia Mulà

  Ja és el setè any consecutiu que 
les platges del Varador i del Callao 
obtenen la certifi cació de la marca 
‘Q’ de Qualitat Turística que atorga 
l’Instituto para la Calidad Turística 
Española (ICTE). Es tracta d'un 
reconeixement d’àmbit internaci-
onal que l’ICTE atorga a aquelles 
platges que compleixen uns alts 
nivells de qualitat en els serveis. 
Per tal d'atorgar-la o no, tenen en 
compte aspectes diversos com, 
per exemple, la gestió ambiental, 
de recursos, el procés de control 
o la planifi cació.

Rebre la 'Q' aporta benefi cis a les 
platges de Mataró respecte d'altres 
del territori perquè ajuda a po-
sicionar turísticament a Mataró, 
en millora la imatge i suposa un 

El Varador i el Callao aconsegueixen molt bona nota en 
l'auditoria de Q de Qualitat Turística

Excel·lent qualitat turística 
a les platges

 Ja s'acaba la Setmana de la 
Mobilitat Sostenible, que diumen-
ge passat va viure una nova edició 
de la pedalada per un aire més net 
que va ser tot un èxit. Encara dins 
els actes previstos, aquest dissab-
te, al Port de Mataró, tothom qui 
ho vulgui podrà fer una prova de 
vehicles elèctrics. L’activitat està 
organitzada per Som Mobilitat i 
Port de Mataró.

A més, enguany és la primera 
vegada que tindrà lloc el Ral·li Som 
Mobilitat, una competició atípica 
que en aquest cas es proposa pre-
miar la conducció més efi cient.

Un ral·li per a conductors 
eficients
El dissabte 14 d'octubre tindrà lloc 
el ral·li més especial, el qual no 
premia el cotxe més ràpid ni el 
més resistent, sinó el vehicle elèc-
tric que circuli amb una conduc-
ció més efi cient energèticament. 
Dues hores per anar des de Mataró 
fi ns a Olot i amb un guanyador 
especial: aquell que completi el 
recorregut consumint menys ba-
teria, sempre dins les dues hores 
de termini disponibles. Per a més 
informació i per inscriure's al ral·li 
Som Mobilitat: naturalistesgarrot-
xa@gmail.com.

Últims actes de la Setmana 
de Mobilitat Sostenible

Som Mobilitat 
aposta a l'octubre per 
un ral·li eficient

Les platges mataronines tenen un excel·lent

Un dels vehicles elèctrics  Cedida 

 Daniel Ferrer 

2

Les dues principals plat-
ges mataronines s'enduen 
una nota de 9,65 sobre 10 
gràcies als seus serveis
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Assessor que estarà format per di-
versos professionals coneixedors 
del sector i membres de les enti-
tats més representatives de l'àm-
bit d'oci ferroviari de Catalunya. 
Algunes d'aquestes entitats són, 
per exemple, Expotren Lleida, 
Federació Catalana d'Amics del 
Ferrocarril, Cercle Històric Miquel 
Biada i l'Ajuntament de Mataró, 
entre altres.

Suport d'Expotren Lleida
L'Ajuntament enguany compta 
amb el suport de Raül Valls, di-
rector de la Fira Expotren Lleida, 
que està col·laborant assessorant 
en aspectes globals d'organització 
i comercialització per captar més 
participants. | Laia Mulà.

 Els dies 28 i 29 d'octubre el 
TecnoCampus rebrà els visitants 
de la fi ra Mataró Tren, un esde-
veniment que es celebra per tret-
zena vegada. Aquest any, però, 
canvia d'emplaçament per tal de 
posicionar el certamen com a re-
ferent de les fi res d'aquest àmbit i 
consolidar Mataró com un centre 
d'intercanvi de coneixements i 
experiències. Amb el canvi també 
esperen que es pugui ampliar les 
dimensions de l'esdeveniment i 
que s'unifi quin en un únic espai 
totes les propostes.

La fira, un referent
Per tal que aquesta fi ra mataro-
nina es converteixi en un referent 
en el sector han creat un Consell 

Es vol consolidar com a esdeveniment de referència en 
l'àmbit ferroviari abandonant la Plaça de Santa Anna

La fira Mataró Tren creix 
cap al TecnoCampus

  El TecnoCampus i el Barcelona 
Maresme Business Club (BMBC) 
aposten per la creació d'un entorn 
de col·laboració en activitats de 
formació i suport a la vocació dels 
estudiants de la universitat que es 
centri en processos de creixement 
i consolidació empresarial. També 
volen fomentar les noves iniciati-
ves d'emprenedoria mitjançant 
processos d'orientació empresa-
rial, conegudes com a mentoring.

El conveni contempla traduir 
l'acord en, per exemple, pràcti-
ques dels estudiants a les empre-
ses que formen part del Barcelona 
Maresme Business Club o en la 
posada en marxa d'accions con-
juntes en àmbits com l'emprene-
doria o els treballs de fi nal de grau 
dels estudiants.

Signen un acord
Així ho van informar la presiden-
ta de la Fundació TecnoCampus, 
Dolors Guillén, i el president del 
BMBC, Víctor Recorder, durant 
l'acte de signatura de l'acord en-
tre les dues entitats. D'aquesta 
manera aposten per promocionar 
l'intercanvi i la transferència de 
coneixements entre els membres 
de BMBC i la comunitat d'estudi-
ants del TecnoCampus. | Laia Mulà

Volen fomentar la relació  
empresa-universitat

Treball conjunt entre 
el BMBC i el 
TecnoCampus

Aspecte de la Fira Ferroviària a la Plaça de Santa Anna

Signatura del conveni  Cedida 

 Daniel Ferrer 

El canvi d'ubicació vol 
ajudar a potenciar el visi-
tant i consolidar-la com la 
Fira de referència

2

Tot i el canvi d'ubicació, la 
mostra mantindrà els dos 
dies de durada i no 
passarà a tres
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300 d'aquest 2017, doncs, són les 
pitjors des del 2011.

Bons índexs interanuals
Tot i aquesta mala dada, la ten-
dència general de l'atur segueix 
sent a la baixa amb una variació 
interanual del 9,81 per cent. Això 
fa que hi hagi 1.120 aturats menys 
a Mataró que fa just un any i que 
la taxa d'atur local se situï per sota 
de la general a tot l'Estat, que és 
del 15,80 per cent.

En comparativa amb la resta de 
grans municipis, Mataró segueix 
sent la ciutat amb una taxa més alta 
però té una variació interanual a la 
baixa més pronunciada que altres 
ciutats com Manresa, Vilanova, El 
Prat o Barcelona.| Cugat Comas.

  El de 2017 ha estat el pitjor mes 
d'agost dels últims sis anys en ma-
tèria d'ocupació a la capital del 
Maresme. Fins a 296 persones es 
van quedar sense feina al vuitè mes 
de l'any, un repunt signifi catiu que 
deixa la taxa en un 15,34 per cent. 
A inicis de setembre l'Observatori 
del Mercat de Treball que elabora 
l'Ajuntament a partir de les dades 
d'administracions superiors re-
gistra 9.374 aturats. La pujada a 
Mataró respecte del mes anterior 
és del 3,26 per cent, superior a la 
maresmenca del 2,37, catalana del 
2,6 i espanyola, de l'1,39 per cent.

Agost és un mes de clara ten-
dència alcista pel que fa a l'atur. 
L'any passat, però, el repunt va ser 
de només 17 persones. Les quasi 

Les males dades del mes, en sintonia amb les generals, 
fan repuntar la taxa fins al 15,34 per cent

L'agost deixa 300 mataronins 
més en situació d'atur

   La Generalitat ha iniciat els tre-
balls per a la instal·lació de panta-
lles acústiques en una zona prò-
xima a l’enllaç de Mataró Oest de 
la C-32. Les obres tenen un pres-
supost de 506.000 euros i una du-
rada prevista de tres mesos i mig. 

Aquesta actuació té com a ob-
jectiu disminuir l’impacte acústic 
causat pel trànsit de l’autopista 
a l’alçada de la zona de Figuera 
Major i el barri de Vista Alegre i 
consisteix en la instal·lació d’apan-
tallaments acústics al marge dret 
de l’autopista C-32, en una longi-
tud aproximada d’uns 356 metres. 
Per a la seva execució, durant dos 
mesos s’afectarà el carril dret de 
la calçada sentit nord de l’auto-
pista C-32, en una longitud apro-
ximada d’uns 1,4 km, en horari 
nocturn majoritàriament i fora 
d’hores punta.

La pantalla projectada té una 
alçada de 3 i 4 metres i està for-
mada per panells fonoabsorbents 
de 5 metres de longitud recolzats 
sobre un sòcol de formigó de 0,60 
metres d’alçada, encaixats entre 
suports d’acer. Les obres també 
contemplen l’execució de noves 
barreres de seguretat i abalisament, 
senyalització vertical i horitzontal 
i reposició de serveis afectats. 

Per reduir el soroll als 
veïns de Vista Alegre

Comencen les obres 
per instal·lar pantalles 
acústiques a la C-32

Mal mes per l'ocupació mataronina

El punt de la C-32  Arxiu 

 Arxiu 

15

La taxa d'atur mataroni-
na se situa per sobre el 
15 per cent, lleugerament 
inferior a l'espanyola

9,81%

La variació interanual, 
que evalua la tendència 
general, segueix anant 
a la baixa
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Cultura en majúscules per a fills i pares  
Comença la nova temporada del 'Sortim en Família' amb onze espectacles de titelles, 
circ, teatre d'ombres, clown i concerts en format familiar

Cultura: Redacció

  Una programació d'alt nivell amb un total d'11 
espectacles pensats per a fa mílies és el que es pro-
posa oferir el cicle 'Sortim en Família'. El diumenge 
24 comença el festival apostant per la música en viu 
amb la novetat de la incorporació de la Casa de la 
Música de Mataró dins la programació. Fins al 17 de 
desembre tindran lloc diversos muntatges de titelles, 
circ, teatre d'ombres, clown i concerts en format 
familiar. La Direcció de Cultura aglutina, d’aquesta 
manera, l’oferta adreçada al públic familiar de ca-
ràcter professional que existeix a la ciutat sigui des 
de l’àmbit públic o el privat.

A la Sala Clap s’inicia el cicle Xics’n’Roll, un pro-
grama d’activitats que contempla l’exhibició amb 
grups musicals que adapten les seves presentacions 
per al públic familiar. Aquest dissabte serà el torn 
de “Bob Marley, 30 anys” a càrrec de Natxo Tarrés 
& The Wireless, i el 26 de novembre el concert re-
cordarà les cançons dels The Rolling Stones amb 
les versions del grup Smoking Stones. També el dia 

14 d’octubre, un concert familiar de la mà del Grup 
Xiula amb l’espectacle “Donem-li la volta al món”.

La Xarxa Mataró, per la seva banda, proposa la 
comèdia musical “Aladdin #thepopmusical” a càrrec 
de La Roda Produccions, “El carreró de les bruixes” 
de Pocacosa Teatre i  “El petit Dalí”. Maresme Titelles 

oferirà també tres espectacles al Casal Aliança: “Rita, 
la rínxols i els tres ossos”, “La Castanyera perduda” 
de Sim Salabim i “Vet-ho aquí” de la companyia 
Tururuth. La productora mataronina 'Circulant, 
circ en moviment' tornarà a oferir grans espectacles 
de circ a la Sala Casal Aliança: “Set up” i “Pensa en 
Wilbur!”, un espectacle d’equilibris, humor i pintura.

La música

Els concerts  
familiars tenen més 
protagonisme  
aquesta temporada

Cultura
www.totmataro.cat/cultura
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Música: Laia Mulà

 Natxo Tarrés & The Wireless 
és un grup format per Natxo 
Tarrés, Roger Ferrer al baix, Dídac 
Fernandez a la bateria, Fernando 
Tejero als teclats i, per últim, Albert 
Oliva a la guitarra. El dissabte 24 a 
les 12h seran a Mataró per omplir 
la Sala Clap de reggae de la mà de 
Bob Marley a un preu de 10 euros 
els adults, 8 euros els infants ma-
jors de 3 anys i amb la possibilitat 
d'adquirir packs familiars. 

És la primera gran cita del 
'Sortim en Família' i n'hem volgut 
parlar amb el seu líder, el també 
conegut membre de 'Gossos' que 
en aquesta ocasió ret homenatge 
al Rei del Reggae.

Què ofereix 'Bob Marley 30 
anys'?
Bob Marley i la seva música tenen 
una màgia que agrada a tothom. 
Els nens entenen molt bé el reggae 
perquè és una música alegre i que 
convida a moure's, molt melòdica. 
Amb aquest espectacle, a més d'ex-
plicar qui és Bob Marley, què re-
presenta i què és la música reggae, 

Entrevistem Natxo Tarrés, membre de Gossos, que presenta 
'Bob Marley 30 anys' dissabte 24 al Clap

les famílies poden gaudir d'una 
estona junts, que trobo que és el 
més important. Com que els pa-
res havien viscut aquests concerts 
fa aproximadament 30 anys, ara 
poden compartir la seva música 
amb els seus fi lls i és un moment 
molt maco.

Llavors no és un espectacle 
infantil?
Aquest és un espectacle familiar 
pensat perquè agradi tant a grans 
com petits. En un espectacle infan-
til els protagonistes són els nens, 
en un de familiar, ho són tots. Els 
espais familiars necessiten uns ho-
raris i espais adaptats per famílies, 
on puguin ballar o el que vulguin.

D'on neix aquest concert i amb 
quina finalitat?

"És un espectacle familiar pensat perquè agradi 
tant a grans com petits"

Natxo Tarrés és el cantant del grup de tribut reggae dins el cicle 'Sortim en Família' Cedida

El projecte va néixer el 2011 
com a homenatge tribut a Bob 
Marley, quan feia 25 anys de la 
seva mort. Vam crear-lo a l'Auditori 
de Barcelona amb la idea que és 
un artista universal, que va saber 
arribar als cinc continents i amb 
una música que encara avui dia 
és molt viva. La idea era portar 
Bob Marley a espais de culte, on 
la seva música no hagués arribat 
gaire fi ns llavors.

A què es deu el seu èxit? Hi 
ha hagut canvis des de l'inici?
No s'ha aturat perquè la seva mú-
sica no passa de moda, està aquí 
permanentment. A tots els que 
portem el projecte la seva música 
ens agrada molt i volem donar-li 
una mirada més pensada per un 
espai familiar, crec que això és bà-
sic perquè agradi. L'espectacle té 
aproximadament el mateix for-
mat que abans però hem canviat 
la durada del muntatge i hem se-
leccionat les cançons pensant en 
les que poden funcionar més en 
un ambient familiar. Així donem a 
conèixer els clàssics de la música 
contemporània.

Natxo Tarrés

"Ara els pares que havien 
viscut els concerts fa 30 
anys poden compartir la 
música amb els fills"
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Música: Laia Mulà

  L'Artclic va ser una de les grans 
notícies culturals de la ciutat la 
tardor del 2016. Aquest 2017, però, 
no tindrà continuïtat. En parlem 
amb el seu director Raúl Sala, que 
també és impulsor de la revista 
Crazy Friday, que recentment va 
programar també el seu primer 
cicle a la ciutat.

Per què no es torna a fer el 
festival Artclic aquest any?
Quan vam fer les valoracions de 
l'edició passada vam veure que 
hi havia coses que calia canviar. 
El més senzill hauria estat tornar 
a muntar el mateix però crec que 
a cap dels nou membres organit-
zadors no ens venia massa de gust. 
Un problema era, per exemple, que 
l'any passat no vam poder pagar 
als artistes i funcionàvem pel sis-
tema de taquilla inversa. Aquest 
cop volíem pagar-los perquè es 
tracta d'una feina com una altra 
però no disposem de fi nançament 
per fer-ho.

Llavors descarteu tornar-lo a 

Raúl Sala confirma que el cicle de música electrònica, 
experimental i art visual no es repetirà enguany

fer més endavant?
El projecte no s'ha mort i ens agra-
daria recuperar-lo més endavant 
però cal repensar com fer el festival 
perquè sigui un bon festival que 
pugui pagar als artistes i rebre pú-
blic d'aquí i de fora. Si el tornem a 
fer, volem consolidar-lo, no volem 
fer alguna cosa d'estar per casa. La 
idea és deixar-ho reposar un any 
i veure si els organitzadors volen 
reprendre-ho.

Com valoraríeu l'edició de 
l'any passat?
Quan va acabar el festival vam 
reunir als organitzadors i, des-
prés de parlar-ho, vam coincidir 
en què l'Artclic va funcionar tant 
en la quantitat de públic com en 
qualitat artística. Tot i això, tam-
bé vam detectar que el cicle havia 
estat massa llarg perquè va durar 
fi ns al desembre i, al fi nal, tant el 
públic com els organitzadors es-
tàvem cansats.

I els resultats econòmics?
El fi nançament també va ser un 
problema: la majoria de concerts 
funcionaven amb taquilla inversa 

"Artclic no s'ha mort i ens agradaria 
recuperar-lo i repensar-lo més endavant"

Un dels concerts de l'Artclic, en la seva primera edició el 2016 Daniel Ferrer 

i, tot i que omplíem els locals, la 
recaptació econòmica no era su-
fi cient. Quasi tots els artistes van 
venir de manera gratuïta i vam 
veure clar que no podíem seguir 
sense pagar-los.

I si demaneu algun tipus de 
subvenció o ajuda?
Per demanar fi nançament hauríem 
de complir alguns passos com, per 
exemple, muntar una associació 
i presentar els comptes econò-
mics, implica més feina i temps. 
Logísticament era molt complicat 
i vam decidir que millor deixar-ho 
córrer perquè si implica invertir 
temps i diners, no valia la pena.

Teniu entre mans altres pro-
jectes relacionats amb música 
electrònica?
A part de l'Artclic elaborem una 
revista electrònica de música des 
de fa 5 anys que es diu Crazy Friday 
Magazine, col·laborem amb un 
programa de Mataró Ràdio i, a par-
tir d'aquest dijous, programarem 
un dia al mes concerts al Lanoa, 
el restaurant ubicat al darrere de 
l'Ajuntament.
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La Mostra de Cultura Popular a la plaça de l'Ajuntament
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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)

Els assumptes de parella s'activen i 

si hi havia alguna cosa pendent, es 

donen oportunitats per aclarir-les 

o dur-les a terme. També s'aplica a 

diferents tipus d'associació.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

El passat no es pot recuperar, guarda 

en la memòria els records i posa't al 

dia. Penses a menjar més sa, fer exer-

cici o adquirir nous hàbits. Moviment 

en assumptes veïnals.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Tens ganes de tornar a començar 

certes activitats que tenies aparca-

des. Pot ser que sentis que has de 

fer una posada a punt, vols millorar 

la imatge i estàs il·lusionat.

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

Experimentes certa incredulitat vers 

alguns esdeveniments i reacciones de 

manera escèptica, però pensa que 

potser et perds detalls importants. 

Una mica de fe, t'anirà bé.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Nova etapa laboral. Si havies deixat 

el tema de la feina una mica aparcat, 

ara pots recuperar el teu projecte o 

seguir en la recerca. Dies de possibles 

consultes mèdiques.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Si hi havia una relació tensa amb un 

germà, es pot trobar una via pel di-

àleg en les pròximes setmanes, que 

afavorirà l'enteniment. Dies de tra-

jectes o tràmits burocràtics.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Si cerques parella, pot ser que 

hagis de canviar pautes prèvies. 

L'experiència és un grau i amb el 

que ara saps no té sentit tornar a 

caure en el mateix. Innova i venceràs.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Es pot presentar l'ocasió de fer un 

viatge que anteriorment s'havia ajor-

nat. Els assumptes filosòfics poden 

resultar del teu interès, així com els 

coneixements elevats.

Bessons (21/5 al 21/6)

De mica en mica, arriba el temps de 

dedicar-te més a la lectura i l'estu-

di, i això t'anima força. Faràs noves 

coneixences i augmenta el nombre 

d'amistats de cara a la tardor.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Després d'anys de seguir unes pau-

tes determinades en el sector labo-

ral, trobes que hi ha altres maneres 

de fer les coses i valores més el teu 

temps personal o en família.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Et pots sentir neguitós i en altres 

moments avorrit o potser una mica 

mancat d'energia. En mig d'això cer-

caràs l'equilibri per tornar-te a sentir 

alegre i vital com tu ets.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

En aquest moment pots cercar solitud 

i silenci i pots tendir a refugiar-te en 

excés fins al punt d'aïllar-te dels teus. 

Serà bo trobar l'equilibri en aquest 

temps de recerca.

www.facebook.com/dhannaastro

dhannaastro@hotmail.com
Tel. 722 67 23 43
Consulta a l'Hospitalet
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Un portal per a joves
Adolescents.cat és el portal més 
visitat entre els usuaris joves de 
Catalunya on es pot trobar tot 
allò que pot interessar al públic 
adolescent sobre els seus ídols, 
consells per resoldre dubtes i in-
quietuds, tests, actualitat, vídeos 
virals, assessorament, comunitat 
i molt més.

La UBM, per la seva banda, és 
una entitat associativa que agrupa 
les empreses del comerç detallis-
ta local de Mataró i que té com a 
objectius principals l'organització 
d'iniciatives i activitats encamina-
des a la promoció empresarial del 
sector i la dinamització del comerç 
urbà de Mataró.  | Red

 La Unió de Botiguers (UBM) or-
ganitza per primera vegada una 
festa 'Holi' en col·laboració amb 
adolescents.cat, el portal més visi-
tat entre els joves de Catalunya. Així 
doncs, la plaça de l'Ajuntament 
s'omplirà de colors, música i molta 
festa el dissabte 30 de setembre a 
càrrec de Roger Carandell, Ernest 
Codina i un discjòquei de Cocoa. 
Els tres discjòqueis animaran la 
festa dalt de l'escenari i obsequi-
aran amb marxandatge ofi cial de 
la discoteca mataronina i el portal 
web a alguns assistents. Està pre-
vist que la festa 'Holi' comenci a 
les 17 h de la tarda i que ompli la 
cèntrica plaça mataronina amb 
tres hores de festa sense parar. 

En total preveuen que es faran 
servir més de 50 quilograms del 
color professional que caracteritza 
aquest tipus de festivals. Es tracta 
d'una festa tradicional d'origen 
indi que s'ha popularitzat arreu 
del món en els darrers anys i que 
ara se celebrarà per primera ve-
gada a Mataró.

UBM i adolescents.cat l'organitzen el pròxim 30 
de setembre a la plaça de l'Ajuntament

Mataró plena de colors amb 
la primera festa 'Holi'

  Els Capgrossos entren aquest 
cap de setmana de ple en la pre-
paració de la diada del Mercadal 
de Reus, el pròxim 7 d'octubre. 
Els mataronins faran doblet d'ac-
tuacions, aquest dissabte al Prat i 
diumenge a Esplugues i basaran 
els seus registres en poder arri-
bar amb les màximes garanties a 
l'actuació reusenca. Precisament 
dilluns es va presentar aquesta 
diada, que el dia 7 reunirà els de 
blau amb les quatre colles de 10 
del món casteller i els Xiquets de 
Reus. El propòsit verbalitzat pel cap 
de colla és el de "repetir i intentar 
superar la diada de Les Santes".

Si d'aquí a dues setmanes, 
doncs, els Capgrossos volen repetir 
la torre de 9 i el 5 de 9 necessitaran 
sumar castells de 9 i també torres 
i cinc de 8 aquest cap de setmana. 

Castells de 7 a Olite
Més de 200 membres de la colla 
castellera van ser el cap de set-
mana passat a les festes patronals 
d'Olite-Erriberri, a Navarra. Els de 
blau van ser convidats per segon 
cop en aquesta localitat, d'on prové 
un dels seus castellers, José Maria 
"Chema" Eslava. Els blaus hi van 
fer castells de 7. | Laia Mulà

La colla va ser a Navarra el 
cap de setmana passat

Els Capgrossos fan 
doblet pensant en el 
Mercadal

3

La festa 'Holi' durarà tres 
hores amb música del 
moment i tots els colors, 
al bell mig del Centre

Les festes Holi, un esclat de colors

Els Capgrossos a Olite

Cedida 

Cedida 
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8:30 BA-BA
9:00 CAMINANT x CATALUNYA
10:00 TRAÇ DE CULTURA
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA EN DIRECTE DES DE 
 MONTSERRAT
12:30 FUTBOL EN JOC
 En directe
14:30 CAMINANT x CATALUNYA
15:30 CALIDOSCOPI
16:00 1MÓN.CAT
18:00 CAMINANT x CATALUNYA
19:00 ÚLTIMA SESSIÓ
19:30 DE TEE A GRENN
20:00 EN JOC 
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 DIUMENGE ESPORTS
23:00 DOSOS AMUNT
0:00 ÚLTIMA SESSIÓ
0:30 DIUMENGE ESPORTS
1:30 CALIDOSCOPI
2:00 ÚLTIMA SESSIÓ
2:30 TRAÇ DE CULTURA
3:00 TELÓ DE FONS
3:30 LA CONVERSA
4:00 DE TEE A GRENN
4:30 REM A REM
5:00 TELÓ DE FONS
5:30 CALIDOSCOPI
6:00 DIUMENGE ESPORTS

Dilluns 25
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

Dissabte 23
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 LA CONVERSA
11:30 PROGRAMA XARXA
12:00 ADOLESCENTS.CAT
12:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
13:00 DIADA DE SANTA TECLA
 DIRECTE
16:00 1MÓN.CAT
18:00 BÀSQUET EN JOC
 En directe
20:30 PROGRAMA XARXA
21:00 LA CONVERSA
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 CALIDOSCOPI
22:30 ÚLTIMA SESSIÓ
23:00 CICLE JAJAJAZZ
 Concert Ana Luna
0:30 CATALUNYA 
 TERRITORI TIC
1:30 CALIDOSCOPI
2:00 TELÓ DE FONS
2:30 TRAÇ DE CULTURA
3:00 ÚLTIMA SESSIÓ
3:30 LA CONVERSA
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 24
7:00 LA CONVERSA
7:30 ÚLTIMA SESSIÓ
8:00 CREURE AVUI

10:00 EL MIRADOR
12:00 CALIDOSCOPI
12:30 BEN TROBATS
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 GAUDEIX 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 GAUDEIX LA FESTA
5:00 ESTUDI 3
5:30 LA CONVERSA
6:00 MATARÓ AL DIA

Dijous 28
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
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 GAUDEIX 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 29
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 NIT DE LA CULTURA
 En directe des de 
 la Nau Gaudí
21:30 ÚLTIMA SESSIÓ
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 CARNET ESPORTIU
23:30 ÚLTIMA SESSIÓ
0:00 NIT DE LA CULTURA
 En directe des de 
 la Nau Gaudí
1:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:30 CARNET ESPORTIU
2:00 HIPSTERLAND +13
2:30 MIRADOR
4:30 ÚLTIMA SESSIÓ
5:00 GAUDEIX LA FESTA
5:30 CARNET ESPORTIU
6:00 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 BCN Nord-Maresme
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 26
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 BCN Nord-Maresme
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 CALIDOSCOPI
2:00 ESTUDI 3
2:30 MIRADOR
4:30 CAMINANT x CATALUNYA
5:30 CALIDOSCOPI
6:00 MATARÓ AL DIA

Dimecres 27
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA

Programació facilitada per mataró Televisió

TV
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Ple al 15 d'espectacles a La Sala
El teatre programa una nova temporada de tardor de teatre, música i dansa, a més de 
diversos muntatges de la Xarxa d'Argentona, d'Anem al Teatre i d'altres

Cultura: Laia Mulà 

    Teatre, música i dansa de qua-
litat és el que espera als aficionats 
d'aquestes disciplines en la tempo-
rada de tardor de La Sala. La regi-
doria de Cultura presenta la nova 
programació que tindrà lloc entre 
l'octubre i el desembre de 2017, a 
preus assequibles. A més de les en-
trades, ofereixen la possibilitat de 
confeccionar abonaments a mida 
segons el gust de l'espectador, així 
com descomptes en restaurants 
del municipi per sopar el dia de 
l'espectacle.

La programació de teatre, mú-
sica i dansa (TMD) a Argentona 
compta amb sis espectacles per 
als mesos d'octubre i novembre. 
A més, la Sala també acollirà mun-
tatges que formen part de la Xarxa 
d'Argentona –Menuda comèdia i 
El col·leccionista de pors, així com 
tres espectacles d'Anem al teatre. 
Aquest cicle és una iniciativa de la 
Diputació de Barcelona que ofereix 

espectacles a alumnes d'educació 
infantil, primària, secundària, bat-
xillerat i cicles formatius.

Altres cites
Per últim, també cal destacar 
que La Sala programa també al-
tres actes com són, primerament, 
Kumulunimbu del Festival Sense 
Portes el dia 1 d'octubre; Càntut, 
cançons i músiques dels avis el di-
vendres 6 d'octubre; una Passejada 
pel Romanticisme i el segle XX amb 
motiu de l'any Puig i Cadafalch el 
dissabte 4 de novembre; finalment, 
el Concert de Nadal de la Big Band 
Jazz Maresme i Susana Sheiman el 
dia 17 de desembre.

Entrades i descomptes
Les entrades i els abonaments de 
temporada surten a la venda el 26 
de setembre a les 3 de la tarda a 
través del web municipal www.ar-
gentona.cat. També estaran dispo-
nibles a l'Ajuntament del municipi, 
a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i a 

la taquilla del teatre una hora abans 
de l'espectacle. Els majors de 65 
anys, els aturats, els membres de 
família nombrosa o monoparen-
tal, estudiants joves menors de 30 
anys i grups d'entre 10 i 20 perso-
nes poden gaudir d'un descompte 
del 15% en el preu de l'entrada.

Els organitzadors de la tempora-
da de tardor posen a disposició del 
públic fer-se l'abonament a mida 
per tal de gaudir al màxim del ci-
cle. L'únic requisit és escollir un 
mínim de tres espectacles d'entre 
els programats i fer-ho abans del 
dia 11 de novembre.

Programació de 
teatre, música i 
dansa (TMD)
· Dansa de mort - divendres 13 octubre

· Somni d'una nit d'estiu - dissabte 21 d'octubre

· Projecte PP - diumenge 29 d'octubre

· Un obús al cor - dissabte 11 de novembre

· Barcelona Gospel Messengers - divendres 17 nov

· Y-X (o la fidelitat dels cignes negres) - ds 25 nov

Argentona
www.totmataro.cat/argentona
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IMMO NOVA

IMMO NOVA

IMMO NOVA

Ref. 2601: Cirera: Totalmente reformado. 3 hab. 
dobles, 1 baño, amplio salón-comedor con salida 
a balcón, cocina offi ce con galería, calefac-
ción. 100% exterior y de grandes dimensiones!!
                                                                133.000€

CON VISTAS AL MAR

Ref. 2609: Cerdañola: Exterior y soleado.  4 hab.
(3 dobles), 1 baño, amplio salón-comedor con 
salida a balcón, gran cocina office, calefacción. 
Junto avenida principal con todos los servicios!!
                                                                                       122.000€

MEJOR QUE NUEVO

Ref. 2585: Juzgados: Piso con ascensor de 
80m2. Dispone de 3 habitaciones, 1 baño,  
gran salón-comedor con salida a balcón, 
cocina independiente. Zona muy cotizada!!
                                                            145.000€

ZONA JUZGADOS

Ref. 2613: Cros: Fabulosa planta baja. Dispone 
de 3 habitaciones dobles,1 baño, salón-come-
dor con chimenea, cocina offi ce, calefacción. 
Zona con todos los servicios!! 
                                                                    153.000€

TOTALMENTE REFORMADO

Ref. 2625: Molinos: Magnífi co piso con ascen-
sor. 2 hab. (1 doble), 1 baño, salón-comedor 
con balcón, cocina indep., video-portero, aire 
acond., calefacción. No le falta un detalle!!
                                                               157.000€

OBRA SEMI NUEVA DE 6 AÑOS

Ref. 2635: Cerdañola: Jto. avda. principal! Grandes 
dimensiones. 3 hab (2 db), 1 baño, 1 aseo, gran 
cocina off., amplio salón-com., chimenea y bal-
cón-tza, ascensor. Orientado al mar y vistas!!
                                                               175.000€

VIVIENDA CON TERRAZA

1P IMMO NOVA.indd   1 20/9/17   10:24



  L'alcalde d'Argentona, el cupaire 
Eudald Calvo, assegura que no té 
intenció de personar-se als jutjats 
per declarar en relació al decret 
per a la cessió d'espais per l'1-O, 
tal com ha requerit el fi scal gene-
ral de l'Estat, José Manuel Maza, a 
tots els alcaldes que han mostrat 
el seu suport explícit al referèn-
dum. Calvo reconeix que la deci-
sió col·lectiva de tots els alcaldes 

Eudald Calvo, com la resta de batlles de la CUP, no anirà 
als jutjats "per no facilitar la feina a la justícia espanyola"

de la CUP és la de no facilitar la 
feina a la justícia espanyola per-
què entenen que "no té efi càcia" 
en territori català. "Si volen saber 
alguna cosa, ens hauran de venir 
a buscar", va etzibar Calvo. 

L'alcalde espera que si s'acaben 
produint detencions, la societat 
civil faci costat als alcaldes i es 
respongui massivament als "atacs 
demofòbics". | Red

"Si volen saber alguna cosa ens 
hauran de venir a buscar"

L'Alcalde d'Argentona, Eudald Calvo

Argentona

   Sant Miquel del Cros celebra un 
any més la festa major del barri, que 
tindrà inici el divendres dia 22 a la 
nit amb el pregó i una festa eivis-
senca que convida a tots els assis-
tents a vestir-se de blanc. Dissabte 
hi haurà batucada de bon matí, 
petanca, futbol sala, una actuació 
de pallassos i un concert de tribut 
als Beatles. Diumenge serà dia de 
missa, zumba i correfoc. | Red

Amb dues nits de festa fins 
ben entrada la matinada

El Cros es vesteix 
de festa aquest 
cap de setmana

El barri del Cros CedidaDaniel Ferrer

Adreça web del banner invertit:

https://es-es.facebook.com/dentsimplants/

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

TECNOLOGIES

• 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:
CRISTINA CASELLAS COLL

concursos
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Torna el Festival Senseportes a Argentona el dia 30 de 
setembre i 1 d'octubre per omplir els carrers del centre 
de la vila amb propostes artístiques

Un cap de setmana amb més 
de quinze espectacles

Una edició passada del Festival Senseportes Arxiu 

 La 6a edició del Festival 
Senseportes d'Argentona arriba 
el 30 de setembre i 1 d'octubre 
per oferir una quinzena d'especta-
cles de carrer d'humor, circ, teatre, 

música i altres disciplines artís-
tiques. Tots els espectacles són 
d'accés lliure però amb el format 
de taquilla inversa, és a dir, que els 
assistents podran fer una aportació 

econòmica de lliure import en aca-
bar l'espectacle.

Blunette Sisters & The Seamen 
Orchestra, a Cau d'Orella, 
Yeorbayu, RIP o Yamazaki són al-
gunes de les propostes progra-
mades per aquesta edició. Tota 
la informació dels espectacles es 
pot consultar a la pàgina web de 
l'Ajuntament d'Argentona.

El premi Pom d'Or
A més, els espectadors podran va-
lorar  la qualitat de la representació 
mitjançant unes butlletes que es 
podran trobar a la sortida i entre 
aquestes valoracions el públic es-
collirà el premi Pom d'Or. Entre 
totes les butlletes participants se 
sortejarà un abonament per a la 
temporada de tardor d'espectacles 
de La Sala d'Argentona.

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

166.000€

UBICACIÓ PERFECTA
Ref. 12240 JTO. ESTACIÓN: Vivienda 90m2, entrar a vivir. Sa-
lón com. amplio. Cocina refor. gran galería. 4 habit. (2 dob). Baño 
refor. Balcón exterior. Suelos gres. Vent. aluminio. Puertas roble. 
Calef. Piso esquinero, exterior a 2 calles. Ubicación perfecta jto a 
centro de Mataró, estación RENFE y mar.

T

267.000€

BUENA COMPRA
Ref. 12753 VIA EUROPA: Perfectamente situado. Magnífi -
co dúplex con terraza a nivel del salón 45m2. 90m2 aprox. Salón 
comedor espacioso y luminoso. Cocina equipada. 3 dorm. 2 baños 
impecables. Parquet. A.A frío y calor.  Parking incluido. BIEN EMPLA-
ZADO, TERRAZA A NIVEL. T

58.000€

¡ATENCIÓN INVERSORES!
Ref. 12740 CERDANYOLA SUR: Piso de 1/2 altura sin as-
censor. Sup 50m2., 2 habitac. Comedor. Cocina. Baño y galería. 
Buen estado general pero sin reformas recientes. ideal gente 
sola o parejas. También muy enfocado a inversores que quieran 
alta rentabilidad (8,3 %) No deje escapar la ocasión!!

T

222.000€

PISO CON TERRAZA Y 2 PARKINGS
Ref. 12286 Z. VISTA ALEGRE: Excepcional vivienda. Gran 
piso 110m2 , terracita -solarium 20m2. Refor.  impecable. Ampli-
tud de sus estancias y vistas despejadas. 4 dor (2 dob). Salón 
comedor 26m2, "llar de foc" Gran cocina offi ce 12 m2. 2 baños 
compl. Estudio sup. 2 aparc. incluidas. Pocos vecinos!

T

núm. 1787 del 22 al 28 de setembre de 2017
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co marques que registren saldos 
negatius, el Barcelonès destaca per 
presentar el major saldo d’aquest 
signe de les migracions interco-
marcals, amb un total de 7.627 sor-
tides netes a la resta de Catalunya 
l'any passat.

De Barcelona al Maresme
Aquest registre permet controlar 
els moviments interns i destaca la 
correlació entre la població que 
deixa Barcelona i la que passa a 
comarques com el Maresme.  La 
comarca del Barcelonès va ser 
la que va registrar més sortides 
d'habitants cap a altres comarques 
catalanes, concretament 36.433. 
El 26,2% de la gent va marxar al 
Baix Llobregat, el 20,1% al Vallès 
Occidental, el 14,3% al Maresme 
i el 9,5% al Vallès Oriental.

Curiosament, en els intercanvis 
migratoris amb la resta de l'Estat 
espanyol, que resulten de signe po-
sitiu a 32 comarques i a l’Aran, el 
Maresme és de les nou comarques 
amb saldo negatiu i la que té una 
diferència major entre immigraci-
ons i emigracions (-101). | L.Mulà.

  El patró de nous maresmencs 
que provenen de la capital del 
país o la seva rodalia es repe-
teix. Les comarques limítrofes 
al Barcelonès són les principals 
receptores dels fl uxos migratoris 
dins de Catalunya, segons les da-
des de l'Institut d'Estadística de 
Catalunya (Idescat) de l'any 2016. 
En concret, les comarques que 
aquell any van presentar més ca-
pacitat d’atracció dels moviments 
migratoris procedents de munici-
pis d’altres comarques van ser el 
Maresme, amb 2.037 moviments; 
el Vallès Occidental, amb 1.206; 
el Baix Llobregat, amb 1.125; i el 
Vallès Oriental, amb 1.106. 

D’altra banda, de les 18 

Les comarques limítrofes al Barcelonès són les principals 
receptores dels fluxos provinents de Barcelona

El Maresme, la comarca que 
més catalans rep

 El Mercat municipal d'Arenys 
tindrà per primera vegada quatre 
aparcaments senyalitzats com a 
zona roja, els quals respondran a 
la demanda històrica del comerç 
arenyenc. Seran d'ús exclusiu i 
gratuït per aparcar-hi durant quin-
ze minuts i els vehicles hauran 
d'utilitzar un tiquet horari de la 
màquina del davant del Mercat 
Municipal.

El nou espai va entrar en funci-
onament dimecres i està pensat 
per aquells vehicles que han de 
fer compres o gestions ràpides i 
facilitar la mobilitat i la pacifi cació 
de la Riera. El Govern va posar so-
bre la taula el passat mes de març 
aquesta mesura i es va acordar una 
prova pilot de sis mesos. Al llarg 
d'aquest període s'avaluarà el seu 
funcionament i impacte  per do-
nar-li continuïtat.

Per evitar que un usuari pugui 
treure repetidament tiquets de 15 
minuts es limita a un tiquet al dia 
per usuari mitjançant la introduc-
ció de la matrícula del vehicle a la 
màquina expenedora. | Red

Quatre places d'ús gratuït 
durant 15 minuts

Arenys té zona roja 
davant del Mercat 
Municipal

20

De la població que marxa 
de la ciutat de Barcelona, 
el 20% va a parar al 
Maresme, que en canvi té 
saldo migratori negatiu 
amb la resta d'Espanya

El Maresme una de les comarques que més població acull

La nova zona roja  Arenysdemar.cat

 Arxiu 

Maresme núm. 1787 del 22 al 28 de setembre de 2017
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OFICINA CENTRE: C. Jaume Recoder, 4 , Local 1 · T 937 079 216 · babn6@tecnocasa.es

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

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

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

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

VALORACIONS
GRATUÏTES

*HIPOTECA AL

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

ASSESSORAMENT FINANCER GRATUÏT

SANT ANTONI. (Ref. 234937) 110 m2 Casa de 
tres plantas junto al mar y estación. ideal 

para reformar a tu gusto. Posibilidad 
de PK para 2 coches en la misma vivienda. 3 
dorm. cocina, comedor con salida a terraza y 

gran buhardilla en la última planta. 

220.000€ 

LA RIERA.
168 m2, 6 hab, 2 banys, cuina offi ce i 
saló-menjador amb sortida a jardí de 
100m2, pàrquing per a dos cotxes. 

699.990€ 

CIRERA. (REF. 236229). Planta baixa 
ind amb façana de 7 mts, 3 hab dobles, 
menjador, pati interior i 2 patis exteriors, 
cuina ind, 2 banys, traster, safareig i sala 

polivalent de 23m2.
149.000€

CERDANYOLA. (Ref.: 207843).
Pis de 2 habitacions dobles, menjador, 

cuina, bany i bones vistes.
Per entrar a viure! 

47.500€

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

Intermediarios independientes en préstamos y créditos - Red en franquicia - Cada sociedad franquiciada tiene su propio titular y es independiente del franquiciador
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AV MARESME. (Ref. 238461) 150m2. PRI-
MERA LINEA DE MAR - De 150m2 al lado 

de la estación. 4 hab. Dobles y 1 individual, 
Comedor con salida a balcón, Cocina offi ce 

de más de 12m2 con salida a galería. 2 baños 
completos y 1 aseo. PK. incluido en el precio 

360.000€ 

CENTRE. (C/ del Carme)
Planta baixa de 110m2, amb plaça de 

pàrquing i pati de 20 m2.
Per a reformar al seu gust. 

123.310€. 

ELS MOLINS. Àtic dúplex en fi nca de 
recent construcció. 123 m2, saló-menja-
dor amb cuina oberta, 3 dorm. 2 banys, 
buhardilla amb despatx i terrassa amb 

bones vistes. Ascensor i aire condicionat.
212.000€

CERDANYOLA. (Ref.: 232578).
Átic de 80 m² per a reformar.

Exterior! Terrassa amb bones vistes!

79.000 €

T

T

T

T

T T

G

T
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prestadores del servei. Cal destacar 
que l'ens comarcal s'encarrega de 
la gestió del transport escolar, el 
servei de menjador, d'acollida i els 
ajuts al menjador per respondre a 
les necessitats socioeconòmiques 
d'alguns alumnes.

550 serveis de menjador
Enguany està previst que el Consell 
Comarcal s'encarregui de servir 
àpats diàriament a set escoles 
del Maresme: Mar Nova (Premià 
de Mar), Sant Miquel del Cros 
(Argentona), Castell de Dosrius 
(Dosrius), Josep Maria Peramàs 
(Mataró), Ignasi Iglesias i Serra 
de Miralles (Tordera), Antoni 
Doltra i Mediterrània (Pineda de 
Mar), Mare de Dèu de Montserrat 
(Malgrat de Mar), Minerva (Calella) 
i Sant Pau (Sant Pol de Mar). En to-
tal, el Consell calcula servir uns 550 
àpats diaris amb menús elaborats 
per dues empreses: Servei Àpats i 
Eurest Catalunya. El servei comar-
cal de menjador escolar és integral 
i, per tant, cobreix el servei de cui-
na, les hores de lleure i la tramitació 
administrativa corresponent. | Red

 Un total de 1.250 alumnes mares-
mencs utilitzen el transport escolar 
per desplaçar-se cap a l'escola en 
alguna de les 36 rutes habilitades 
per a infants i joves. La xifra és 
molt similar a la del curs passat i 
les rutes estan essent reajustades 
amb les darreres sol·licituds, se-
gons informa el Consell Comarcal 
del Maresme.

El Consell Comarcal, a més, es-
trena aquest curs 2017-18 un nou 
sistema de gestió de les deman-
des de serveis educatius que es 
proposa facilitar a les famílies la 
tramitació de les sol·licituds i el pa-
gament del servei. També agilitza 
la comunicació de l'Administració 
amb les escoles, famílies i empreses 

El servei de transport escolar per anar des del domicili 
fins al centre educatiu té 36 rutes diferents

1.250 alumnes maresmencs 
utilitzen el transport escolar

 Comissions Obreres (CCOO) 
alerta dels alts nivells d'atur al 
Maresme, així com de la contra-
ctació precària dels ciutadans i 
l'escassa protecció que reben els 
treballadors. En total, són més de 
25 mil persones les registrades com 
a aturades a les ofi cines del SOC 
durant el passat mes d'agost, una 
xifra que ha augmentat en 590 per-
sones respecte del mes anterior. 
La majoria d'aquests nous aturats 
provenen del sector serveis, fet 
que, segons CCOO, evidencia que 
l'economia maresmenca es recolza 
en un dels sectors més inestables.

La contractació temporal
En relació a la contractació, desta-
quen que les empreses abusen de 
la contractació temporal mentre 
que la indefi nida mostra un crei-
xement molt més lleu. El total de 
contractes a tot Catalunya durant 
el mes d'agost va ser de més de 200 
mil, dels quals quasi el 90% eren 
contractes de caràcter temporal. 
Cal destacar que la contractació 
indefi nida també va augmentar 
en més de 1.700 contractes, però 
la temporal ho va fer en més de 
9.000. | Red

CCOO lamenta l'escassa 
protecció dels treballadors

Denuncien l'atur 
elevat i la 
contractació precària

36

Hi ha un total de 36 rutes 
habilitades per als alum-
nes, que acosten als cen-
tres escolars sobretot de 
zones més escorades les 
unes de les altres

El transport escolar, una opció cada cop més utilitzada

Denuncien l'alta temporalitat Arxiu

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

HABITATGES EN VENDA

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

ARA:  160.000€

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

ARA:  228.000€

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

ARA:  126.000€

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

ARA:  270.000€

VALOREM LA SEVA PROPIETAT GRATUÏTAMENT

www.studi.cat

AVGDA. GATASSA C/ JOSEP PLA

C/ PLA DE BAGES DOSRIUS

Muralla de la Presó - 27, baixos 
08302 - Mataró

T 937 556 047

• Administració de Comunitats i de 
   Pàrquings.
• Administració de Lloguers.
• Tramitem cèdules i certifi cats 
   d’efi ciència energètica.

Demani’ns més informació 
sense compromís:

Muralla de La Presó, 27 
Baixos - Mataró -
T 937 556 047

www.castellalopezadministracions.cat

Demani’ns més informació 
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És un comunicador d'èxit mataroní que acaba de fer el salt a la televisió per presentar Tarda Oberta de TV3

Vador Lladó,
dels matins a les tardes

Laia Mulà

 L'antic presentador del Fricandó Matiner, Vador 
Lladó, és un presentador mataroní de renom amb 
una trajectòria llarga i variada. Decidit i molt xer-
raire, en Vador va presentar durant més de deu anys 
un dels programes matinals de ràdio amb més èxit 
i ara ha passat a la petita pantalla per presentar el 
nou programa de les tardes de TV3, "Tarda Oberta".

“La meva intenció no era dedicar-me al perio-
disme”, confessa, “però com que m'agradava tant 
parlar i sempre feia el ximple, em van proposar de-
dicar-me a això”. Per aquest motiu va apuntar-se a 
'Micro Obert', una acadèmia de Barcelona i va co-
mençar a emetre un programa amateur a Cadena 
Nova Maresme el 1990. Després  va treballar durant 
dos anys a Andorra, a Ràdio Valira, però explica que 
no li agradava gaire la vida allà perquè estava “acos-
tumat a viure al costat del mar”. Els dos anys a Ràdio 
Argentona, un cop va haver tornat al Maresme, els 
recorda com “unes vacances pagades” perquè s'ho 
passaven extremadament bé. També va treballar a 
Flaix FM, seguits de dos anys a Flaix TV. “Llavors vaig 
tornar a la ràdio fent El matí i la mare que el va pa-
rir i a TV3 fent 'Mira'm bé', un molt pedagògic per 
ensenyar als més joves a mirar la televisió”, destaca.

Una trajectòria plena d'èxit laboral que el va por-
tar a entrar al Grupo Godó per presentar el Fricandó 
matiner, un matinal radiofònic que ha presentat 
durant més d'una dècada. A més, explica que ho 
ha combinat amb altres activitats, com l'escriptura 

de quatre llibres o l'article setmanal que escriu per 
La Vanguardia. 

“Fa uns mesos van posar a concurs les tardes de 
TV3, m'hi vaig presentar amb MediaPro i s'ha con-
vertit en la meva nova feina”, explica amb entusias-
me. Es tracta d'un nou projecte molt engrescador 
que “vol fusionar entreteniment amb informació, 
donant-li un pes destacat a l'entreteniment”, afirma. 

Fusió de talent i aprenentatge

Des del seu punt de vista, un bon periodista ha 
de ser perseverant i amb estudis però considera 
que el talent innat és bàsic. “Hi ha coses que es 
porten a l'ADN i, tot i que tothom es pot dedicar a 
la comunicació, cadascú ha de buscar el seu lloc”, 
opina Lladó. En Vador no compta amb una llarga 
experiència a la televisió però es mostra il·lusionat 
amb el projecte. Té clar que tenia la necessitat de 
trencar amb les rutines radiofòniques i que li agra-
da que la nova feina es presenti plena de reptes.

Apunts

Defineix-te: Autoexigent, nostàlgic, familiar, somni-
ador i una mica histèric

una pel·lícula: 'Pequeñas mentiras sin importancia'

un somni: Veure els meus feliços perquè aquesta és 
la meva màxima felicitat

un repte: Que s'assoleixin tots els meus somnis

un referent: Aquells que em van entretenir a la televisió

Cedida

perfils
www.totmataro.cat/perfil
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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

159.000€
REF. 7069 ZONA LLANTIA, Planta baja de 
4 hab. con terraza y patio en sótano,  baño 
con ducha, cocina offi  ce de formica, bal-
cón, solo 1 vecino.

T

149.000€
REF. 2484 PLA D'EN BOET, Piso  reforma-
do con plaza pk grande incluida, 3 hab. , 
puertas de haya, exteriores de aluminio, 
cocina con galería anexa, balcón exte-
rior, ascensor.

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

176.000€
REF. 2479 VIA EUROPA, Piso  con ascensor 
y PK incluido, 2 hab., baño completo, cocina 
reformada y galería, balcón exterior, a.a. y 
calefacción.

T

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

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

T. 937 965 148

260.000€
REF. 1254 CENTRO-HABANA, EXCELENTE 
piso reformado  a 2 min. de la playa y del 
centro ciudad, 4 hab. 2 dobles, cocina office, 
suelos parquet, baño y aseo, calefacción 
y ascensor. 

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 una  planta baja con 2hab. 

y  jardín 60m2. NO DUDE EN 

VERLOS... LLÁMENOS!

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

90m², 3 habit. (abans 4), 1 bany complet amb dutxa, cuina offi ce, saló 
menj. 26m² amb balcó tipus terrassa de 11m² amb espectacular vistes a 
mar, aa / cc, tancaments d’alumini , Terrat privat 50 m² amb una habitació 
tipus estudi amb llar de foc!!! T151133

Havana

159.075€

Àtic en exclusiva per als nostres clients!

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

Centre

295.000€

Àtic dúplex invertit tot reformat!
Gran pis 150m² per entrar a viure!! 4 habit (1 suite amb vestidor), 2 
banys, 1 servei, cuina, saló menj. 35m², balcó, aa/cc, tanc. alumini, par-
quet, ascensor, 3 trasters. Només 8 veïns, refor. fa 10 anys. Vistes ciutat 
i mar !! Abans 350.000€ ara ..... T151169

Vol vendre 
o llogar
 el seu 

immoble?

650€

1.200€

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)

Espectacular pis a primera línia de mar!!
En exclusiva! Distribuït en 3 habitacions, 2 banys compl, cuina indepen-
dent equipada, ampli saló menjador lluminós, 2 balcons-terrassa, aa /
cc, parquet, tanc. alumini, pàrquing i traster opcional. Zona com. amb 
piscina, magnífi ques vistes al mar!!!  T151284 230.000€

El Rengle

Gran pis tot exterior de 125m2 en exclusiva!
En una de les zones mes demandades, per entrar a viure. 4 habit., 1 suite, 
dos banys complets, cuina offi ce amb galeria, ampli i lluminós saló men-
jador amb balcó- terrassa amb magnífi ques vistes, calefacció, ascensor, 
pàrquing inclòs. TRUCA’NS!  T150727 325.500€

P� c Cen� al

Valoració 
professional 

gratuïta

1.500€

2P CASTELLÀ (NOVA 2017).indd   2 20/9/17   10:57



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

825€

T102462 Parc Central. Pis molt lluminós, cuina office, terres parquet, ascensor.

85m2 2 saló menjador

Vol vendre 
o llogar
 el seu 

immoble?
925€

T110540 Centre. Preciós pis. Planta baixa reformada, cuina offi ce, traster.

107m2 3 1 saló menjador pati/galeria

650€

 T110386 Centre. 2n pis sense ascensor, cuina indep.  reformada.

80m2 1 balcó3 saló menjador 3 balcó-terrassa

80m2 2 hab. dobles 2 saló menjador balcó

T107555 Parc Central. Pis ampli, cuina indep., ascensor, alta qualitat.Videoporter.

117m2 3hab. (1suite) 2 saló menjador terrassa 65m2

1.200€

parking

Gran pis tot exterior de 125m2 en exclusiva!

325.500€

Valoració 
professional 

gratuïta

parking

T110533 LLavaneres.  Magnífic pis, cuina off., aa/cc , exterior. Parquet,traster. Qualitat.

90m2 2

1.300€

3hab. (1suite) tssa 12m2saló menjador

1.100€

T110531 Centre. Dúplex disseny,  finestres Velux, cuina moderna, totalment moblat.

220m2 2+1serv. saló menjador balcó, terrassa4

1.500€

105m2 1 soterrani 30m2

 T302983 Centre. Local diàfan, prop Pl. Sta. Anna. Ideal botiga, despatx.

500€

T110506 Centre. Pis senyorial, cuina office reform., terres hidràulics. Ascensor. Disponible Agost.
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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 - Peramàs
MATARÓ - Cerdany. Sud 
MATARÓ - Rocafonda
MATARÓ - Cerdanyola
MATARÓ - Via Europa 

R.18970
R.19097 
R.19057
R.19131
R.18965
R.19173

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

62.260 €
71.000 € 
75.000 €
76.000 €
77.260 €

156.000 €
 
 

8,67% 
8,45% 
8,00%
7,89%
8,54%
5,38%

230,13€�/mes
262,43€�/mes 
277,21€�/mes
280,91€�/mes
285,57€�/mes
576,61€�/mes 

450€�/mes
500€�/mes 
500€�/mes
500€�/mes
550€�/mes
700€�/mes

241.000€

MATARÓ - Eixample R 19169

Pis de 3 hab, gran menjador, 2 balcons ben 
orientats,vistes mar i muntanya, 2 wc, pk

Quota: 890,78€/mes

70.260€

MATARÓ - Cerdanyola R 18965

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

Quota: 259,69€/mes

233.000 €

MATARÓ - Nou Parc Central R 11151

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

Quota: 861,21€/mes

orientats,vistes mar i muntanya, 2 wc, pk

/mes

255.000€

MATARÓ - Can Vilardell R 41444

Casa exclusiva, 3 hab, 2 banys, menjador, llar 
de foc i zona de barbacoa. Assolellada.

Quota: 942,53€/mes

de foc i zona de barbacoa. Assolellada.

/mes

100.000 €

MATARÓ - Rocafonda R 18450

PB reformada, 3 hab, saló-menjador, 1 bany, 
pati de 20 m2 a nivell. A prop dels serveis.

Quota: 369,62€/mes

prop de serveis.Ideal parelles o inversors!!

/mes 169.000 €

MATARÓ - Via Europa R 19171

Pis de 2 hab. en finca quasi nova i zona molt 
tranquil.la. Cuina independent. Ideal!!

Quota: 624,66€/mes

244.400€

MATARÓ - Centre R 18703

Fantàstic pis molt lluminós amb vistes al 
mar. 4hab, 1 despatx i 2 places de pk.

Quota: 903,35€/mes

mar. 4hab, 1 despatx i 2 places de pk.

/mes 245.000 €

MATARÓ - Centre R 19175

Gran pis de 4 hab (2 dobles), orientat al mar, 
traster i pk fi nca. PIS DEFINITIU!!

Quota: 905,57€/mes

2P URBENIA-INMOBILIARIA.indd   2 20/9/17   13:27



 

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