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QUÈ PASSARÀ?  
La convocatòria del referèndum de diumenge es 
manté desafiant la prohibició decretada a Madrid 

i provoca un sisme al govern municipal

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

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

Més de 20 anys d’Experiència i Qualitat

ésésés
Ferreteria, banys, cuines, parquet, paviments...
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OFERTA!
GRAN ASSORTIMENT 
EN CONJUNTS DE
BANY DES DE:

UNITATS LIMITADES!

Mides disponibles:
60, 70, 80cm

99€ *
* Moble.* Moble.
+ Pica.+ Pica.
+ Mirall.+ Mirall.

* El model de la imatge, no correspon al preu ofert* El model de la imatge, no correspon al preu ofert* El model de la imatge, no correspon al preu ofert* El model de la imatge, no correspon al preu ofert
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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

122.500€

RODEADO DE SERVICIOS
Ref. 12766 Z. P. I CADAFALCH: Piso alto con 
ascensor y estupendas vistas sobre bonita y 
amplia zona verde. 3 dor. Salón comedor solea-
do, balcón amplio y exterior. Cocina actualizada 
mobiliario formica lacada. Galería. Baño com-
pleto. Calefacción. Piso impecable en la mejor 
zona de comercios, servicios y colegios!  

58.000€
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 donde le 
incluiremos un estudio de mercado, con el valor 
de su propiedad y la forma de rentabilizarla y 

¿VENDE SU PISO?
...PUES YA TIENE

UN REGALO

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

122.500€

RODEADO DE SERVICIOS
Ref. 12766 Z. P. I CADAFALCH: Piso alto con 
ascensor y estupendas vistas sobre bonita y 
amplia zona verde. 3 dor. Salón comedor solea-
do, balcón amplio y exterior. Cocina actualizada 
mobiliario formica lacada. Galería. Baño com-
pleto. Calefacción. Piso impecable en la mejor 
zona de comercios, servicios y colegios!  

T

80.000€

Z. RDA. CERVANTES-ESCORXADOR
Ref. 12765 ATENCIÓN! 5 MINUTS PLAYA/
MAR: BUENA OPORTUNIDAD POR CUALIDA-
DES. Vivienda en zona tranquila y peatonal. 
Exterior sin pasillos acogedora y funcional. 3 
dorm amplios. Salón comedor luminoso. Co-
cina equipada. Baño. Galería. Calefacción y 
Aire Acond. Gres. IMPECABLE!!! 

T 116.000€

BUENA COMPRA
Ref.12497 Z.CIRERA: Buen piso 90m2 per-
fecto estado. Bien orientado y soleado. Calle 
tranquila. 3 dorm. + despacho. Salón comedor 
amplio, “llar de foc” y balcón exterior. Cocina, 
galería. Baño completo. Aire Acondic. Trastero 
en terraza comunitaria con barbacoa. Parking 
opcional (sólo 3 vehículos).

T

168.000€

EXCELENTES VISTAS
Ref. 12767 Z. ROCABLANCA: Buen piso 95m2 
muy alto y bien orientado a mar. Buena presencia 
y ascensor. Perfecto estado. 4 dor(2 dobles) Salón 
comedor 24m2, “llar de foc” Balcón tipo terracita 
ideal veranos. Cocina óptimo estado. Galería anexa 
a cocina. Baño completo más aseo. Calefacción. 
Parking incluido más cuarto trastero.

T

213.000€

TERRAZA Y PARKING
Ref. 12692 CENTRO/PL. FIVALLER:  Bien 
situado. Último piso  con terraza sup 30 m2 
muy soleada. Reciente construcción. Exce-
lente imagen. 2 dormitorios. Amplio salón 
comedor. Cocina equipada e independiente. 
Baño con ducha. Suelos de parquet. A.A. 
Parking incluido en el precio.

T 293.000€

GRAN ÁTICO DÚPLEX DE 135M2
Ref. 12760 MOLINOS-CAMÍ SERRA: Estupen-
da terraza orientada a mar de 50 m2. Exterior. 
Salón comedor amplio. Balcón exterior. Cocina 
equipada offi ce. Galería. 3 dormitorios (2 dobles) 
estudio de 40 m2 , terraza a nivel 50m2. 2 ba-
ños, 1 suitte. Suelos parquet. Aire Acondicionado 
por conductos. Parking incluido + trastero!

T

170.000€

DÚPLEX CON ASCENSOR
Ref. 12443 ZONA CERDANYOLA: Bonito dú-
plex semi nuevo con ascensor. 90 m2. 2 plantas. 
2 habit. +estudio-habitación. Baño completo con 
hidrom. suitte y baño con ducha (1 x planta) Sa-
lón, balcón a la calle. Gres porcelánico. Cocina de 
wengué. 2 tzas de 18 m2 y 16 m2 muy soleado y 
con vistas despejadas. Espléndido ático!!

T

58.000€

¡ATENCIÓN INVERSORES!
Ref. 12740 CERDANYOLA SUR: Piso de 
1/2 altura sin ascensor. Sup 50m2, 2 habitac. 
Comedor. Cocina. Baño y galería. Buen esta-
do 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

138.000€

SIN VECINOS
Ref. 12737 JTO. RDA. PR. TARRADELLAS: 
Oportunidad por cualidades. 1r. piso entrada 
indep y terraza sup 70m2. 1 vecino. Perfecto 
estado, 80m2, salón comedor, “llar de foc” 
Cocina equipada. Galería. Terraza sup. 70 m2, 
trastero 12 m2. 3 dorm. Baño completo. Cale-
facción. ATENCIÓN AL PRECIO!!!  

T

205.000€

VIVENDA CON PISCINA
Ref. 12221 LLAVANERES: EN CONJUNTO 
RESIDENCIAL. En pleno centro de 100 m2 ac-
tualizada. Patio a nivel 20 m2. 4 dor 2 dob. 
Salón com 26 m2. Balcón/terracita. Cocina 
totalmente euipada. Galería. 2 baños. Calefac-
ción. Suelos de gres. Exteriores de aluminio. 2 
plazas de parking más trastero incluido!  

T

166.000€

CERCA DE LA PLAYA
Ref. 12240 JUNTO ESTACIÓN: Vivienda 
90m2, entrar a vivir. Salón comedor. Cocina 
reformada con gran galería. 4 habit (2 dobles). 
Baño completo. Balcón exterior. Suelos de gres. 
Ventanas aluminio. Puertas roble. Calefacción. 
Piso esquinero a 2 calles. Ubicación perfecta 
junto a centro Mataró, estación RENFE y mar!  

T

232.000€

EXCELENTE COMPRA
Ref. 12761 Z. RONDAS-CENTRO: Vivienda 
120 m2, exterior. Impecable. Reciente construc-
ción.  Salón com. 34 m2 en 2 ambientes. Cocina 
offi ce. Galería. Varios balcones/terracita (3). 2 
baños completos. Calefacción. Suelos  parquet. 
Armarios empotrados. BIEN COMUNICADO.

T
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Opinió: Francesc Murgadas

Seria absurd negar la profunda crisi que estan pa-
tint, sobretot a les poblacions mitjanes, els nostres 
mercats municipals. Els mercats tradicionals i esta-
bles on molts de nosaltres anem encara a omplir el 
rebost de casa. Altra cosa és que intentem posar en 
evidència les seves mancances o debilitats per veu-
re de trobar-hi solució abans no sigui massa tard.

Al meu entendre, hi ha hagut un canvi en els nostres 
hàbits de consum que els ha afectat substancialment. 
La nostra cada cop més accentuada tendència a 
voler menjar de tot en qualsevol moment de l’any. 
Oblidant l'estacionalitat dels productes (sobretot els 
frescos). Una tendència en la qual ens han malcriat 
a base d'hivernacles i calendari invers. Perquè si ara 
aquí no tenim taronges per la calor, convé recordar 
que a l’hemisferi sud, el fred permet conrear-les i 
collir-les. Afegiu a tot això la facilitat de conservació 
i transport, i tindreu justifi cades les cireres de Nadal 
o els carabassons a la tardor.

Mercats en perill

L’ENQUESTA

El turisme pot fer pujar 
els preus del lloguer?

81,8 % Sí.
18,2 % No

CLARA DE RAMON

LA PREGUNTA

Com creus que acabarà el 
procés després l'1-O?

ASSASSINAT A SUSQUEDA

Dilluns hi va haver, com cada dia 25 de mes, concentració davant l'Ajun-
tament en contra de les violències masclistes. Una convocatòria oberta 
en la qual persevera Teixit de Dones.

APLAUDIT:  La mataronina porta 
a Mataró el seu paper de més vigor 
fins el moment a 'Boscos', que es 
veurà al Monumental.

CASTIGAT: El cas dels dos mares-
mencs desapareguts acaba de la 
forma més escabrosa: es confirma 
l'assassinat. Quanta tristor.

VOTA L'ENQUESTA A:

mataró cat

Aquesta tendència a voler menjar de tot sempre, ha 
tingut una derivada que també afecta els mercats. 
Qualsevol parada ha de tenir de tot. Dins de la seva es-
pecialitat, naturalment. Ningú accepta ja (començant 
pels mateixos comerciants) que es comprin els pèsols 
en una verduleria i les patates en una altra. O que una 
fruiteria no tingui mangos. I això ha posat en safata 
de plata als supermercats el domini en el comerç del 
producte fresc, fi ns fa poc objectiu bàsic dels mercats. 
Obligant a les botiguetes de poble o les parades de mer-
cat del dissabte, que venien producte de proximitat, de 
mare i pare coneguts, a intentar ser uns supermercats 
que només competeixen amb els grans quan aquests 
són lluny, però que ni així aconsegueixen un marge 
comercial per poder lligar gossos amb llonganisses. I 
que, per intentar aconseguir-ho, passen pel majoris-
ta, on descobreixen que, ells també, poden resoldre el 
trencaclosques dels prestatges d’una tirada.

El resultat fi nal és el que és. Uns mercats de disseny on, 
com en el cas de la Boqueria, turistes, visitants o passa-
volants no paren de fer fotos d’albergínies... al febrer.

Daniel Ferrer 

Davant de tot
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A partir de
425.000€
Distribució i acabats personalitzats

min. de Barcelona min. de Mataró Park

20 2

CASES
DE 316m2 CONSTRUÏTS
Mataró (Can Serra)
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A partir de
425.000€
Distribució i acabats personalitzats Parcel·les de 450m2

www.maresmed.com
Tel: 935 108 080

CASES
DE 316m2 CONSTRUÏTS
Mataró (Can Serra)
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LA TORRE ÉS BLAVA
700 Capgrossos carreguen la torre de 9 amb folre i 
manilles al Concurs i queden en cinquena posició
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Èxit rotund de la ‘Shopping Night’
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 Foto antiga Les portades

 Un dels conjunts primerencs 
i més emblemàtics a Mataró i el 
Maresme dins l’esclat dels con-
junts a l’era “beat” van ser els O.K. 

Les fotos corresponen a tres èpo-
ques ben distants entre elles, la 
primera al 1964, la segona al 
1991, i la tercera l'actual al 2017. 
53 anys separen aquestes tres eta-
pes dels O.K. que continuen tocant 

Les tres èpoques dels O.K.

i assajant amb els quatre mateixos 
integrants originals. D'esquerra 
a dreta: Jordi Cabezudo, Damià 
Costa, Manel Fors i Bienve Hidalgo. 

Tot i que els anys han passat, la il-
lusió per la música no ha decaigut 
en cap moment. Sembla ser l’únic 
cas d’un grup musical amb tants 
anys de continuïtat i pervivència. 
Molt curiós. Tot un record.

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

Foto antiga 1788.indd   1 27/9/17   17:55
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Política: Redacció

 El Primer Tinent d’Alcalde de 
l’Ajuntament de Mataró, Quim 
Fernàndez, ha ofert per escrit 
al govern de la Generalitat col-
laboració i espais municipals per 
al Referèndum de l’1 d’octubre. En 
un autèntic cop d’efecte, el número 
dos del govern es fa seva la com-
petència que en teoria pertocaria 
únicament a l’Alcalde David Bote i 
assegura que pren la decisió “des-
prés de veure els actes en contra de 
les llibertats bàsiques de les perso-
nes que s’han produït els darrers 

Esgrimeix “els atacs contra les llibertats bàsiques de les persones” 
per suplantar l'Alcalde en la cessió

dies”. Concretament, Fernàndez ha 
signat una carta de col·laboració 
dirigida al Delegat territorial del 
Govern de la Generalitat en la qual 
ofereix col·laboració. 

En la nota de premsa difosa pel 
Grup Municipal de CiU s’assegura 
que “Fernàndez ha fet així un pas 
més en el compliment del compro-
mís dels regidors amb responsabi-
litats de govern posarien a disposi-
ció de la celebració del Referèndum 
les eines i espais dels quals en són 
responsables polítics, per poder 
garantir així que la ciutadania de 
Mataró pugui expressar el seu vot”.

Fernàndez ofereix espais municipals a la 
Generalitat per l’1-O

Quim Fernàndez es fa seves les competències de l'Alcalde per autoritzar la cessió  Arxiu 

Les regidories convergents

En concret, Fernández posa a dis-
posició de la Generalitat, espais 
municipals que depenen de les 
regidories dels regidors del grup 
municipal –Cultura, Urbanisme, 
Promoció Econòmica, Benestar 
Social i Esports–. En aquest sen-
tit, es podrien incloure tot tipus 
d'equipaments culturals i espor-
tius, centres cívics o, fi ns i tot, les 
seus de PUMSA i del TecnoCampus.

Aquests espais en cap cas seri-
en col·legis electorals, que ja han 
estat designats per la Generalitat 
després de la negativa del PSC de 

posar-ne cap de municipal a dis-
posició de l'1-O. 

Els regidors de CiU alerten que 
una retirada de competències per 
part de l'Alcalde per  evitar la ces-
sió d'espais a la Generalitat podria 
comportar conseqüències en el 
govern municipal.

El grup municipal del PSC qualifica el gest de CiU de "tes-
timonial i sense cap efecte pràctic". Els socialistes recorden 
que l'oferiment fet pel convergent està fet sense efectes reals.
"No comprenem ni compartim que, sabent tot això, el primer 
tinent d'alcalde vulgui fer aquest oferiment, exposant innecessà-
riament als empleats públics amb qui suposadament hauria de 
comptar per tirar endavant el seu propòsit", asseguren des del 
PSC. Els socialistes atribueixen l'oferiment a "la difícil situació 
que viu el grup municipal de CiU després de les desavinences 
airejades públicament amb el PDeCat" i afegeixen que resten 
a l'espera que el PDeCat i el grup municipal de CiU "resolguin 
la seva pròpia crisi, actuïn amb responsabilitat i abandonin 
aquesta política de declaracions estèrils".

Pel PSC és un gest "testimonial i 
sense cap efecte pràctic" 

5

Ofereix els locals de les 
cinc regidories que os-
tenta CiU dins el cartipàs 
municipal

Ciutat núm. 1788 del 29 de setembre al 5 d'octubre de 2017
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Màxima expectació davant l'1-O 
La Generalitat manté la convocatòria del referèndum enmig la convulsió social  
i els moviments de Fiscalia, jutges i cossos policials per evitar-lo

Política: Cugat Comas

 Aquest diumenge és 1 d'octu-
bre. Aquesta és l'única certesa de 
la que es pot estar segur. El que 
passi a Mataró, així com amb el 
país, amb la data més senyalada 

dels últims temps es manté en una 
gran incògnita. L'expectació és 
màxima davant la convocatòria 
del referèndum d'autodetermina-
ció convocat per la Generalitat de 
Catalunya, auspiciat per un ampli 
moviment popular i mantingut a 

tota costa tot i la suspensió del 
Tribunal Constitucional i el front 
ampli que les operacions de jutjats, 
Fiscalia i cossos policials han dut 
a terme els últims dies. 

Al tancament d'aquesta edició 
es coneixien els col·legis electorals 

El seguiment

El seguiment de la  
jornada de l'1 d'octubre  
es podrà a fer a través  
de la web totmataro.cat 
i les xarxes @totmataro

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat

Obertura 1-2 Referèndum.indd   2 27/9/17   16:24



Està previst que es pugui votar en aquests punts, 
aquest diumenge en l'horari habitual de 9h a 20h.

CAP Camí del Mig
Els votants habituals de l'EUPMT, Miquel Biada 
i Escola Peramàs.

Serveis Territorials d'Ensenyament
Els votants habituals al Centre Cívic Cabot i Barba

Oficina SOC Carrer Castaños
Els votants habituals a La Moderna

Escola Pia de Santa Anna
Els votants habituals de la pròpia Santa Anna i 
de la residència Sant Josep.

Casal Jaume Terradas
Els votants habituals del Cor de Maria i Les 
Franceses.

CAP Ronda Prim
Els votants habituals de Les Esmandies.

IES Puig i Cadafalch
Els votants habituals del propi Puig i Cadafalch 
i el Col·legi Sant Josep.

IES Alexandre Satorras
Els votants habituals del propi Satorras, Casal 
del Parc, Escola Cirera i Centre Cívic Molins.

IES Les Cinc Sénies
Els votants habituals del CS Vista Alegre i l'Àn-
gela Bransuela.

Oficina Afers Socials Carrer Nàpols
Els votants oficials del CS Carrer València.

Centre d'Educació Les Aigües
Els votants habituals del Centre Cívic Cerdanyola 
i CFA Els Tarongers.

Escola Pia El Torrent
Els votants habituals del mateix El Torrent.

CAP de Rocafonda
Els votants habituals del Germanes Bertomeu i 
Centre Cívic de Rocafonda- El Palau

IES Thos i Codina
Els votants habituals del CS Cirera, Maria Mercè 
Marçal i Antonio Machado.

IES Damià Campeny / Escola Oficial Idiomes
Els votants habituals de la biblioteca Antoni 
Comas, Montserrat Solà, Escoles Freta, Anxaneta 
i Joan Coromines.

IES Laia l'Arquera
Els votants habituals del Centre Cívic Pla d'en 
Boet

Els col·legis electorals de l'1-O a Mataró

El seguiment

El seguiment de la  
jornada de l'1 d'octubre  
es podrà a fer a través  
de la web totmataro.cat 
i les xarxes @totmataro

que s'han d'obrir a les nou en punt 
d'aquest diumenge. Se sabia de les 
instruccions de la Fiscalia als cos-
sos policials per evitar la constitu-
ció de meses i es coneixia la con-
vocatòria quasi permanent de les 
entitats sobiranistes a "defensar" 

les urnes i la votació. Així doncs, 
en espera de les últimes jornades 
prèvies tot apunta a un diumenge 
intens en la que els mataronins es-
tan cridats a les urnes per una ad-
ministració, advertits per una altra 
en el sentit contrari i contemplen 

com el paper de l'Ajuntament al 
respecte esdevé la baula més pro-
pera i patent de la polarització 
política i social existent. 

Aquest serà un cap de setmana 
d'alt voltatge. El que passarà, ara, 
és del tot incert.

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1788 del 29 de setembre al 5 d'octubre de 2017
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El sobiranisme manté el pols al carrer 
La mobilització no para: tres concentracions en tres dies del cap de setmana 
i cassolada cada dia a les deu de la nit

Política: Redacció

 La mobilització del món sobira-
nista per l'1 d'octubre no té atu-
rador a Mataró. El passat cap de 
setmana va ser patent l'alt grau 

d'implicació dels partidaris de la 
votació, que van respondre massi-
vament –amb centenars de perso-
nes– a la intensa agenda de convo-
catòries que des de partits i entitats 
s'han anat proposant. 

Divendres al vespre, unes 300 
persones van encartellar per com-
plet l'Ajuntament de Mataró dei-
xant la que sens dubte serà una de 
les imatges d'aquesta campanya 
per l'1 d'octubre. Els concentrats 

Els manifestants van empaperar amb cartells les quatre cares de l'Ajuntament Daniel Ferrer 

Ciutat
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no van deixar cap pam de la fa-
çana sense cartells a favor de l'1 
d'octubre i fi ns i tot es van enfi lar 
per arribar el més amunt possible. 
La imatge de la Casa Gran total-
ment empaperada va ser el pòrtic 
d'un cap de setmana en què també 
hi havia convocatòries dissabte i 
diumenge.

En paral·lel a aquests actes, cada 
nit al punt de les deu són sonores 
les cassolades ciutadanes en di-
versos punts de la ciutat. Els que 
s'hi sumen s'estan deu minuts 
fent soroll amb utensilis de cuina.

Cartells i més cartells
El cartell com a element de pu-
blicitat del referèndum s'ha con-
vertit en l'eix de tota la mobilit-
zació. Si divendres s'enganxaven 
a la façana de l'Ajuntament –que 
l'endemà ja lluïa pràcticament 
neta– dissabte la convocatòria 
era a la plaça de Santa Anna per 
enganxar-los per tota la ciutat. Al 
punt de partida van comparèixer, 
fora del seu ecosistema carnava-
lesc, els Portafardells que amb un 
versot es van posicionar a favor 
del referèndum d'independèn-
cia. Els concentrats van aplaudir 
la comparsa i es van dividir per 
encartellar les parets de la ciutat. 

El davant de l'edifici consistorial va tornar a ser el punt de 
trobada, en paral·lel amb la convocatòria general a tots els 
ajuntaments del país, per diumenge al migdia. Altre cop la xifra 
s'apropava al miler de persones, com el vespre de dimecres 
20. La convocatòria, amb crits, consignes i música ambiental 
tornava a ser de to festiu, amb els cartells fets a mà o repartits 
per les entitats de nucli i amb el ritual de tornar-los a penjar a 
la façana del mateix Ajuntament de colofó. També hi va haver 
un moment per fer referència a la revolució portuguesa dels 
clavells, amb la Primavera per la Pau cantant 'Grandola Vila 
Morena'. L'ambient, altre cop, contenia dosis d'emoció i de 
disbauxa i en les converses i les intervencions la divisa clara de 
mantenir la mobilització durant la setmana que els separava 
de l'1 d'octubre. 

Diumenge al migdia, 
ple davant l'Ajuntament

Daniel Ferrer 

núm. 1788 del 29 de setembre al 5 d'octubre de 2017
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L
a Clínica Dental Mónblanc, situada al cor de 
la ciutat a la Plaça de les Tereses, va camí 
dels cinc anys de singladura essent una re-

ferència en l'aposta per l'excel·lència professional 
i el bon tracte. En parlem amb el Lluís Vallverdú, el 
seu màxim responsable, per conèixer quin és l'ADN 
d'aquest centre mataroní.

Sou una clínica d'alt nivell, què significa això?

La nostra clínica té un nivell professional molt alt 
perquè l'equip ha estat seleccionat amb molta cura, 

Aquesta setmana al Tot Mataró ens centrem en la 
que és, amb tota la lògica, la principal preocupació 
de les famílies. El sector de la salut és un dels més 
potents i propers a la ciutadania. En repassem al-
guns noms propis a escala local.

L'aposta per l'excel·lència
La Clínica Dental Mónblanc va camí dels cinc anys de vida convertida en referència

pensant sempre en l'objectiu d'estar a l'alçada de les 
expectatives tant a nivell personal com professional. 
Els nostres pacients confien en nosaltres i ens con-
fien les seves famílies. Sabem que no hi ha res més 
important per ells i responem per no decebre'ls. Tots 
els membres del nostre equip ens hem format aca-
dèmicament a consciència, especialitzant-nos en les 
nostres àrees de treball i, el més important, seguim 
en formació contínua per estar a l'última i poder 
oferir els millors tractaments possibles.

Les grans instal·lacions us singularitzen. Això 
no va en detriment del tracte personal i familiar?

Al contrari. Nosaltres som un matrimoni que tenia 
una il·lusió. Vam treballar molts anys per altres fins 
que va arribar el nostre moment i la il·lusió es va 
convertir en projecte, el que va originar aquesta 
clínica. Creiem que hem aconseguit crear el centre 
que qualsevol odontòleg voldria, on podem treballar 
com ha de ser: sense pressions comercials, amb el 
temps i els mitjans que es necessiten i amb un per-
sonal que ja forma part de la família. Tot això fa que 
els pacients estiguin ben tractats, ben cuidats i se 
sentin mimats. Per nosaltres és molt important que 
qui entri a la nostra consulta se senti del tot còmode.
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L
'aposta de Montblanc per la tecnologia digital és 
un dels aspectes que els converteix en un centre 
diferent a tota la competència. Disseny Digital 

aplicat a l'estètica bucal? Pot sonar estrany però en 
essència és l'ocasió de dissenyar un nou somriure 
ideal i adequat a l'expressió, personalitzat en cada 
cas i, sobretot, amb la capacitat de veure en vídeo 
el resultat abans que hagi començat el tractament.

Una de les màximes del centre és "Com més clar 
es vegi el destí, més fàcil trobarem el camí". Tenen 
clar que l'important és que el pacient sàpiga què vol 
i escollir conjuntament entre professional i parti-
cular el camí d'arribar-hi. En el Disseny Digital del  
Somriure, per exemple, es dissenya primer virtual-
ment el futur somriure a través de patrons, edició 

de vídeo i càlculs matemàtics i de disseny. El propi 
pacient veu com quedarà el seu somriure gràcies a 
uns motlles especials. I convençut del resultat inicia 
el tractament.  

Gràcies a aquesta tècnica, el pacient pot veure com 
quedarà amb una idea molt aproximada abans de 
començar. S'escull com arribar-hi a través de l'as-
sessorament professional convingut i s'hi apliquen 
les últimes tecnologies i aparatologia per les quals 
l'equip professional es forma. 

L'aposta per l'estètica requereix de la confiança en-
tre professional i pacient. Una constant en tots els 
tractaments que ofereix Mónblanc.

L'aplicació de la tecnologia digital pot semblar 
impròpia d'una clínica dental però a Mónblanc, 
sempre atents a les últimes tècniques, aposten 
pel Disseny Digital de Somriures per singularit-
zar-se. És una de les seves divises.

Tècniques pioneres en estètica
Gràcies a tècniques com el disseny digital, Mónblanc ofereix als seus pacients la 
possibilitat de mostrar virtualment els resultats dels tractaments

Els tractaments d'estètica són especials per 
persones amb males posicions dentals, canvis 
de color o forma o exposició excessiva de les 
genives, entre d'altres.

L'evolució d'un somriure gràcies al disseny digital

núm. 1788 del 29 de setembre al 5 d'octubre de 2017
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La disfunció erèctil: cada cop més comú
Més de 500 mil catalans de més de 25 anys pateixen aquesta patologia d'incapacitat 
persistent de mantenir una erecció que permeti una relació sexual satisfactòria

E
ls experts asseguren que la parella té un paper 
actiu a la detecció i solució del problema. El 
percentatge d'incidència se situa a prop del 

20% i va augmentant amb l'edat: la meitat dels ma-
jors de 60 anys pateixen disfunció erèctil.

Actualment a Catalunya uns 544 mil homes de 
més de 25 anys pateixen de disfunció erèctil, 
segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística 
(INE). Es tracta d'una patologia que es caracte-
ritza per l'incapacitat persistent d'aconseguir i 
mantenir una erecció suficient per a permetre 
una relació sexual.

El paper de la parella
Els experts consideren que la parella té un 
paper fonamental en la detecció i tractament 
de la disfunció erèctil perquè és un suport bà-
sic davant la situació. A partir dels 45 o 50 
anys l'home hauria de sotmetre's a controls 
anuals per detectar els possibles problemes 
relacionats amb la salut sexual.

Segons els professionals, la impossibilitat de man-
tenir la rigidesa que permeti una activitat sexual 
basada en la penetració és molt variable i va aug-
mentant amb l'edat.

Les causes

Dels més de 2 milions 700 mil homes majors de 25 
anys censats a Catalunya, 544 mil pateixen disfunció 
erèctil. Les causes són, majoritàriament, vasculars, 
neurològiques, hormonals, medicamentoses i psico-
lògiques. A més, els mals hàbits de vida que portem 
en la societat actual com, per exemple, el tabaquis-
me, el consum d'alcohol, el sedentarisme i l'obesitat, 
influeixen negativament en el bon funcionament de 
la vida sexual de les persones.

Actualment existeixen tractaments i solucions se-
gures i efectives per aquesta patologia. Alguns dels 
medicaments s'han d'administrar per prescripció fa-
cultativa i funcionen en un percentatge molt alt de 
casos. Tot i això, els experts recomanen no cercar 
informació i solucions per internet sense recórrer 
al consell dels professionals.
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*3 MESOS

GRATUÏTS

ASSEGURANCES DE SALUT

VINE A LA ISSA, LA “MÚTUA” D’AQUÍ AMB MÉS
COBERTURES QUE LES DE FORA

ARA
TOCA CANVIAR
DE “MÚTUA”

* 3 mesos gratuits per a noves contractacions fetes abans del 31/12/2017

PERQUÈ si no canvies ara et pujaran la quota i t’hauràs de quedar 
un any més

PERQUÈ si véns a la ISSA tindràs tots els millors metges i clíniques 
de referència  (USP Dexeus, Hospital de Nens, Dr. Saltor, CGO, etc)

PERQUÈ t’ho posem fàcil, t’escoltem i ens adaptem al que necessites.

Carrer Nou, 46  08301  Mataró  ·  937 902 214  ·  info@clinicaissa.com

www.clinicaissa.com
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Relació directa entre risc cardiovascular
amb la Malaltia Renal Crònica
Detecten una relació directa entre els pacients amb Malaltia Renal Crònica 
i les persones que reuneixen entre vuit i deu factors de risc cardiovascular

E 
ls experts de la Societat Espanyola de Nefrologia 
(SEN) han detectat una relació directa entre 
les malalties de ronyó i cor i la importància 

dels estils de vida saludables per prevenir-les. 

La investigació que ha arribat a aquesta conclusió, 
l'Estudi ENRICA, ha comptat amb la participació d'es-
pecialistes de l'Hospital Universitari Central d'Astú-
ries, la Universitat Catòlica Santa Teresa de Jesús, 
l'Hospital Universitari 12 d'octubre, la Universitat 
Europea i la Universitat Autònoma de Madrid, l'Hospi-
tal Reina Sofía de Còrdoba i l'Hospital Torrecàrdenes 
d'Almeria. La mostra d'estudi sobre la que es basen 
les dades està composta per 11.505 persones amb 
característiques diverses que constitueixen una re-
presentació de la població espanyola.

Amb aquest estudi van intentar detectar el grau de 
relació de la malaltia amb deu factors de risc cardi-
ovascular: l'edat, la hipertensió arterial, l'obesitat, 
l'obesitat abdominal, el tabaquisme, el colesterol 
elevat, el colesterol disminuït, l'hipertrigliceridemia, 
la diabetis i el sedentarisme.L'acumulació de Factors de Risc Cardiovascular 

eleva exponencialment la possibilitat de patir 
Malaltia Renal Crònica. Així ho mostra l'Estudi 
ENRICA que ha utilitzat una mostra de més d'onze 
mil persones. La prevalença de la Malaltia Renal 
Crònica en persones sense factors de risc cardio-
vascular se situa en el 4,5%, mentre que es troba 
per sobre del 52% en els pacients que reuneixen 
entre 8 i 10 factors de risc cardiovascular. 

La importància de cuidar-se
Les morts produides per aquesta patologia 
han augmentat a tot el món un 82% entre 
els anys 1990 i el 2010. Així doncs, només el 
VIH/SIDA o la diabetis superen el nombre de 
morts per malaltia.
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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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El teu fi ll o fi lla mira la tele amb la boca oberta?
Consells de la Dra. Rosa Maria Ros sobre la importància dels bons hàbits bucals

L
a respiració bucal i/o la posició incorrecta de 
llavis i llengua són les causes principals del 
mal desenvolupament mandibular i la mala ali-

neació  de les dents. Si el nen/a empassa malament 
(deglució atípica), provoca que la llengua busqui el 
llavi per deglutir, no permetent la bona col·locació i 
ajustament de les dents. Si el nen respira per la boca, 
no hi ha un bon tancament de llavis i això provoca 
unes dents més avançades amb un paladar més estret. 

La respiració bucal no tan sols afecta el desenvolu-
pament dental i maxil·lar del nen/a, aquest/a es pot 
cansar més fàcilment, patir un son més intranquil, 
roncar, aixecar-se més cansat/da, fer ulleres, etc. Tot 
això pot repercutir en el seu rendiment diari.

Aquests i d'altres mals hàbits bucals són més fàcils de 
corregir en edat de creixement, podent així permetre 
un bon desenvolupament ossi, amb una correcta i 
estable alineació dental. L'odontòleg us pot ajudar, 
des del naixement, amb consells per prevenir aquests 
mals hàbits. En cas d'estar aquests ja adquirits, es 
poden rectificar amb un tractament senzill i eficaç, 
que combina uns simples aparells bucals amb uns 
exercicis de logopèdia.

Quan el nostre fill/a té les dents mal col·locades el 
primer que pensem és que no li caben a la boca. 
Tindrà la mandíbula petita?, o les dents molt 
grans? Serà un tema hereditari? ... Les causes de 
les males posicions dentals en poden ser moltes: 
genètiques, òssies, dentals i/o mals hàbits. 

Amb uns bons hàbits adquirits, qualsevol trac-
tament posterior serà més simple, més eficaç 
i més estable en el temps. 
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És important detectar els trastorns alimentaris
El factor social és el que més propicia l'aparició de trastorns d'aquest tipus com, 
per exemple, l'anorèxia o la bulímia

L
a imatge corporal associada a l'èxit que oferei-
xen els mitjans de comunicació o la publicitat 
sovint afavoreixen l'aparició d'inseguretats. 

Per això és important detectar amb rapidesa els 

Durant les darreres dècades la detecció de casos 
de trastorns de la conducta alimentària (TCA) ha 
anat en augment. Tot i que situacions d'estrès 
i conflicte poden afavorir el desenvolupament 
d'aquestes malalties, el factor social és el que 
els experts indiquen que afecta més el TCA, uns 
trastorns de tipus multicausal.

joves que presenten algun símptoma de TCA per 
evitar l'agreujament del trastorn i facilitar-ne la 
seva recuperació.

Els problemes amb els companys de l'escola o l'inici 
d'una dieta per perdre pes poden ser els desenca-
denants d'algun tipus de TCA. Els experts detecten 
que els adolescents i joves amb una conducta més 
obsessiva, perfeccionista i amb èxit escolar, tenen 
més tendència a desenvolupar anorèxia, mentre que 
els que són més impulsius i que busquen emocions 
fortes, tendeixen a la bulímia.

La possibilitat de recuperació

Segons dades de l'Associació contra l'Anorèxia i la 
Bulímia, prop d'un 70% de les persones que pateixen 
un trastorn de la conducta alimentària es recuperen. 
Algunes ho fan completament, mentre que d'altres 
fan una vida normal tot i seguir controlant la dieta 
i el pes del seu cos. En els pitjors dels casos malau-
radament la malaltia es pot cronificar. 

Per fomentar la recuperació és necessari reconèixer 
el problema i generar una xarxa de treball conjunt 
per la recuperació de la persona afectada pel TCA. 
Cal que es recorri a professionals de la psicologia 
que puguin valorar cada cas i assessorar sobre les 
mesures adients per resoldre el seu trastorn.
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FES-TE VOLUNTARI

www.activatvoluntari.org

Carrer Sant Pelegrí, 3
08301  Mataró • 93 741 91 60

Qui no ha necessitat 
mai ajuda?

PSICÒLOGA -  PSICOTERAPEUTA
MINDFULNESS -  EMDR 

Les claus d'una bona salut
Combinar una dieta adient a les nostres característiques i necessitats 
amb activitat física freqüent ajuda al benestar físic i mental

Diuen que les claus per gaudir 
de bona salut radiquen en te-
nir una dieta equilibrada i fer 
esport. Tot i això, no tots ne-
cessitem la mateixa quantitat 
de cada un dels nutrients im-
prescindibles per la vida ni ne-
cessitem practicar esport amb 
la mateixa intensitat, sinó que 
varia en funció de factors com 
l'edat, el sexe o la nostra talla.

T
ot i així, ingerir una quantitat equilibrada d'aliments que ens 
aportin nutrients diversos i evitar portar una vida sedentària 
és bàsic per gaudir de bona salut. És important que les calories 

ingerides es corresponguin amb les que el nostre metabolisme crema 
diàriament. Una dieta equilibrada és aquella que compta amb una gran 
quantitat de carbohidrats, un 25% aproximat de greixos, una quantitat 
menor de proteïnes i un consum baix de fibra. Així doncs, la base de la 
dieta hauria d'estar composta per pa, arròs, pasta o cereals, seguida 
del consum diari de fruita i verdures. Es recomana també consumir 
diàriament, però en menor mesura, derivats làctics i oli d'oliva. La carn 
de pollastre, els ous, els llegums i el peix són aliments que s'han de 
consumir diversos cops a la setmana però sense abusar-ne. Per últim, 
els aliments que s'haurien d'ingerir en menor quantitat són els embo-
tits, la carn vermella, els dolços i la brioixeria, entre altres aliments.

Caminar o practicar algun esport

Hi ha esports i activitats físiques adequades per a tots els gustos, 
només cal trobar aquella activitat que ens motivi per realitzar-la fre-
qüentment. Així doncs, per exemple, podem optar per córrer, anar al 
gimnàs, anar a classes de ioga o pilates, fer ciclisme, natació, ballar, 
escalar, i moltes d'altres activitats.
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Tres Vilas

La tecnología 
más innovadora 
en Urología 
y Medicina 
Sexual.

www.urovirtual.net

INSTITUTO
MÉDICO
TECNOLÓGICO

BARCELONA

Escorial 171
T. +(34) 93 285 3399

Alegre de Dalt 65-67
T. +(34) 93 213 6767

Passeig Bonanova 69
T. +(34) 93 418 3104

AGRUPACIÓN MÉDICA 
DEL MARESME

MATARÓ

Cristòfor Colom 63, dcha
T. +(34) 93 790 6347

LLAVANERES

Sant Joan 12
T. +(34) 93 790 6347
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39 anys de podologia i serveis ortopèdics
Cafranc és una empresa capdavantera en el sector que utilitza els aparells més 
innovadors per garantir un servei proper i de qualitat

A
Cafranc, a més de tractaments de podolo-
gia, hi podeu trobar productes d'ortopèdia 
com cadires de rodes elèctriques o manuals, 

escúters elèctriques, grues o llits elèctrics, entre 
altres. A més, ofereixen el millor Servei d'Assistèn-
cia Tècnica (SAT) per atendre tot el que els clients 
puguin necessitar. A més de disposar d'un ampli ca-
tàleg de productes a la venda i d'ofertes especials 
en els escúters elèctrics, disposen d'un espai amb 
professionals que reparen qualsevol element elèc-
tric. Cafranc també va ser la primera empresa de 

Cafranc és una empresa de Mataró amb una llar-
ga trajectòria que va néixer el 1978 de la mà de 
Francesc Carretero. En els seus inicis es dedicava 
exclusivament a oferir serveis de podologia però 
l'any 1985 es van proposar ampliar les seves tas-
ques oferint també productes d'ortopèdia.

Mataró i el Maresme en impulsar un espai d'estudi 
de supressió de barreres arquitectòniques, és a dir, 
de visites a domicili dels pacients per aconsellar-los 
les adaptacions més adients per la seva discapacitat 
a la seva llar. Un servei tècnic molt útil pels pacients 
quan rebien l'alta dels centres mèdics i volien recu-
perar la normalitat a la seva vida.

Augmenten els professionals de podologia

Recentment a Cafranc han augmentat l'oferta de pro-
fessionals per poder atendre millor tots els clients. 
Ara compten amb tres podòlegs, amb la D/P Laura 
Carretero al capdavant. També disposen d'un sistema 
innovador per detectar les malformacions o proble-
mes als peus: una estoreta que, en caminar-hi, avala 
la marxa dels pacients i envia informació detallada 
sobre la posició del peu. El fundador de l'empresa, 
Francesc Carretero, recomana controlar la posició 
dels peus en els infants a partir de quatre anys  per 
prevenir possibles problemes futurs.

En canvi, els adults recorren al podòleg quan els fa 
mal, tenen algun problema o malestar al peu. Llavors 
han de demanar cita i consultar al podòleg. A Cafranc, 
un cop feta la revisió, arriben a un diagnòstic i valoren 
si cal un tractament quirúrgic o ortopodològic, una 
malformació que caldria solucionar amb plantilles. 
Carretero recomana la prevenció com a eina bàsica 
per evitar problemes a llarg termini. Cal vigilar el 
tipus de sabata que es porta, que recomana que es 
lligui bé al peu i al turmell perquè aguanti les desvi-
acions del peu. També aconsella que sigui suau per 
poder moure bé les articulacions del peu.
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L'angina de pit, pitjor en el cas de les dones
Elles tenen pitjor qualitat de vida que els homes, segons un estudi que ho atribueix 
a una raó fi siològica però també social
.

C
omparat amb els homes, les dones que van 
participar en l'estudi tenien més edat i preva-
lença similar d'hipertensió arterial i diabetis 

mellitus, taxes més altes d'insuficiència cardíaca, 
asma i hipertiroïdisme i una freqüència cardíaca 
més alta. Eren menys fumadores, tenien taxes més 
baixes de malaltia arterial perifèrica, malaltia pul-
monar obstructiva crònica i infart de miocardi previ. 
Eren condicions mèdiques similars però es detecta-
va, en canvi, que les dones tenien pitjor qualitat de 
vida. Els investigadors consideren que això podria 
ser perquè pateixen un enduriment de les artèries 
coronàries "probablement una mica diferent", en 
paraules de Xavier Garcia-Moll Marimon, cap de la 
Unitat d'Hospitalització del Servei de Cardiologia de 
l'Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau i un dels 
autors de l'estudi.

Segons Garcia-Moll, les dones tenen més freqüència 
de malaltia coronària microvascular, és a dir, "pla-
ques d'ateromes que afecten els vasos sanguinis 
petits del cor", a banda de menys plaques arterio-
escleròtiques en vas coronari gran que els homes. 
Un altre factor a tenir en compte, tot i que només 
és una hipòtesi dels investigadors, podria ser de ti-
pus social. "Les dones, tot i que es cuiden igual que 
els homes, sempre avantposen la família a la salut 
pròpia", assegura l'expert.

Les dones amb angina de pit tenen pitjor qualitat 
de vida que els homes. És la conclusió d'un estudi 
que compta amb la participació de l'Hospital de 
Sant Pau que s'ha fet públic aquest 2017. Segons 
la investigació, una de les raons podria ser fisi-
ològica, perquè les dones tenen una afectació 
coronària diferent, més freqüència de malaltia 
microvascular i menys arterioesclerosi coronà-
ria de vas gran que els homes. També s'apunta 
a una hipotètica raó de caire social, atès que la 
dona sol avantposar la família a la salut pròpia. 

El per què es desconeix
Segons els investigadors, aquest tipus d'an-
gina de pit microvascular és més freqüent en 
dones que en homes, i ara com ara se'n des-
coneix la raó.
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Judit Figarola treballa actualment com a Coach 
Personal i Professional

Què és el COACHING personal?
El Coaching personal és un procés en el qual el Coach acompanya a la persona a 
aconseguir allò que busca.

C
om a observadors que som, cada persona veu i 
viu els esdeveniments de forma única i segons 
les seves creences, cultura, història, vivències. 

El treball del coach consisteix a acompanyar a ei-
xamplar la mirada de l'observador per tal que pu-
gui créixer i treure tot el potencial que porta a dins 
oferint a ell i al món la millor versió de si mateix.

Per què un procés de COACHING?
Per avançar cap al lloc on TU vols estar a tots els 
nivells, tant professional com personal.
Què és el que vols canviar? Trobar feina? Modificar 
hàbits? Millorar les relacions personals? Una infi-
nitat d'objectius, cadascú amb els seus interessos.
Les tècniques utilitzades per aconseguir el resultat en 
cadascuna d'aquestes fases són variades. Bàsicament 
preguntes potents que encenen el motor a obtenir 
respostes que estaven amagades i surten a la llum.

D'AQUÍ 6 MESOS ON T'AGRADARIA ESTAR?

Judit Figarola es forma com a Coach Personal i 
Professional a EAE Business School en el Màster 
Desenvolupament Directiu, Intel·ligència Emocional 
i Coaching Certificat per la UPC, així com a diver-
sos instituts reconeguts com l'Institut Gestalt de 
Barcelona. És sòcia de ICF-Federació Internacional 
de Coach que regula i avala al Coach professional. 

Cóm és un procés de COACHING?
META: què vull aconseguir?
REALITAT: on sóc ara?
OPCIONS: quines opcions tinc?
PLA D'ACCIÓ: QUÈ? QUAN? COM?
GESTIONAR EL PROGRÉS: Valoració Personal

J U D I T  F I G A R O L A
C E R T I F I E D  C O A C H  
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Aural: el camí a la millor audició i al benestar

E
l centre auditiu Aural de Mataró forma part 
d'una xarxa, la xarxa Aural, considerada  la 
xarxa de centres auditius d'excel·lència per 

l'atenció que ofereixen (serveis exclusius i rigorosos 
protocols de treball), la professionalitat i l'elevat ni-
vell formatiu dels audioprotetistes que hi treballen i 
l'altíssima qualitat dels seus audiòfons a, de la marca 
Widex.  Malgrat l'excel·lència dels audiòfons Widex, al 
centre auditiu Aural de Mataró són molt conscients 

“Voler millorar la nostra audició és el primer pas 
cap al benestar i la qualitat de vida”.
Aquest és el punt de partida de la xarxa de centres 
auditius Aural, la marca creada pel distribuïdor de 
Widex a Espanya, Widex Audiòfons, que compta 
amb un centre a Mataró (Plaça de Cuba, 2).  

que perquè un audiòfon ofereixi a la persona amb 
pèrdua auditiva les màximes prestacions cal que 
l’adapti un professional d'alt nivell que, a més, se-
gueixi un exigent protocol de treball. 

El camí Aural

Aquest protocol d'atenció és el que s'ha denominat  
“el camí Aural”, i consta de diverses fases: l'escol-
ta activa del pacient, la realització dels estudis au-
ditius (que són gratuïts, indolors i no invasius), la 
prova gratuïta i personalitzada de l'audiòfon, l'as-
sessorament i l'explicació de totes les facilitats que 
els centres Aural ofereixen als seus clients perquè 
puguin adquirir els seus audiòfons i l'adaptació de 
l'audiòfon, una adaptació rigorosa, precisa i perso-
nalitzada. Un cop l'audició resulta satisfactòria per 
a la persona, al centre Aural de Mataró planifiquen 
amb el pacient una sèrie de visites de seguiment i de 
revisions anuals que tenen com a objectiu assegurar 
que l'audiòfon està proporcionant el màxim rendi-
ment. El centre Aural de Mataró dóna les màximes 
facilitats a les persones que s'adapten un audiòfon. 
De fet, compta amb un servei d'audició a tres anys 
que inclou piles gratis, reparacions, assegurança i 
substitució en cas de trencament.
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Contra l'estigmatització de la salut mental
L'Associació Salut Mental Mataró – Maresme treballar per l'acompanyament de 
familiars i de persones amb patiment psicològic en la recerca del seu benestar

L
a seva tasca tangible és l'acompanyament en 
el procés de la malaltia oferint suport, orien-
tació i assessorament. Tot i així, destaquen 

que des de l'entitat és molt important la lluita contra 
l'estigma social entorn aquests trastorns i la lluita 
per aconseguir recursos de tots tipus pel benestar 
aquestes persones com són, per exemple, centres 
tutelats, centres comunitaris, etc. També disposen 
d'un grup d'ajuda mútua que bimensualment reuneix 
a familiars per tal que puguin compartir la seva si-
tuació en el dia a dia.

Des del mes passat treballen conjuntament en la 
Taula de Salut Mental. La presidenta de l'Associació, 
Susana Plasencia, explica que la creació de la taula 
és un gran avenç perquè permet que tots els actors 
estiguin coordinats en les seves actuacions i decisions.

L'Associació Salut Mental Mataró – Maresme és 
una entitat sense ànim de lucre nascuda fa dues 
dècades que ofereix ajuda a persones amb pati-
ment psicològic a les seves famílies. Amb una se-
tantena de socis i sòcies, els membres de l'entitat 
consideren que és una necessitat associar-se per 
poder treballar per millorar l'atenció i per obtenir 
molts més recursos i serveis d'ajuda a les famílies 
i persones amb una malaltia mental, per tal que 
tinguin unes condicions de vida digna. I també 
és una necessitat, que des de l'Associació ho te-
nen molt present, la de lluitar contra l'estigma i 
la discriminació que hi ha vers la salut mental.

Normalitzar la salut mental
Des de l'associació també consideren bàsic 
normalitzar el concepte de salut mental i tot 
el que l'envolta per lluitar contra el rebuig i 
els tabús que hi ha al seu voltant.
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Molt més que un 
centre estètic
S'inaugura el Centre  
Terapèutic i Estètic 
Mataró

El Centre Terapèutic i Estètic 
Mataró (CTM) és un nou espai 
situat al carrer Jaume Comes 
i Jo destinat a garantir el ben-
estar dels clients amb l'ús de 
diverses tècniques terapèuti-
ques i estètiques. 

E
l CTM es proposa oferir me-
soteràpia, massatges tera-
pèutics específics, acupun-

tura i tractaments estètics facials 
de cabina, anti edat, facials luxury 
i corporals. El dia 29 de setembre 
a les 17 h i el dia 30 a les 10 h del 
matí el centre farà la seva inau-
guració oficial amb una sessió in-
formativa i un monogràfic gratuït 
obert a tots els públics. La meso-
teràpia i els tractaments estètics 
facials i corporals ajuden a millo-
rar l'aspecte de la cara i la pell. El 
mesoslim, per exemple, és un re-
ductor corporal que actua sobre 
la cel·lulitis o la pell de taronja, el 
mesofiller redueix les arrugues, 
el mesobright aclareix les zones 
hiperpigmentades de la pell i el 
mesobt-lift per suavitzar les línies 
d'expressió.

Tractaments pel dolor

Si vols un massatge terapèutic, 
CTM ofereix diversos tipus de mas-
satges dorsals, lumbars, per la ci-
àtica, cervicals i per a les cames 
cansades. El mètode de punció 
amb agulles indolores, l'acupun-
tura, pot ser una altra manera de 
combatre el dolor intens, així com 
l'auriculo-teràpia, una manera de 
tractar el cos humà a través del 
pavelló auricular.
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No deixis que la psoriasi et limiti
La psoriasi afecta més d'un milió de persones a Espanya, 
la meitat de les quals no rep el tractament adequat

S
egons el Dr. De la Cueva, la psoriasi és una 
malaltia no contagiosa "crònica, desfigurant i 
incapacitant, que no té cura i afecta la qualitat 

de vida", tant de qui la pateix com dels seus fami-
liars, ja que és "una patologia que pot aparèixer a 
qualsevol edat" i que "té una càrrega física, emoci-
onal i social", afegeix. Es caracteritza per l'aparició 
de lesions escamoses sobre una pell vermella, que 
piquen i poden arribar a sagnar, i afecta el 2-3% de 
la població. Una xifra que va en augment, assenya-
len els dermatòlegs.

No es coneix exactament l'origen de la psoriasi, 
encara que existeix una predisposició genètica. Sí 
que es tenen clars algunes causes desencadenants, 
com les infeccions, l'obesitat, la immunodepressió, 
el tabac, l'alcohol, l'estrès i la ingesta d'alguns me-
dicaments que actuarien sobre una predisposició 
genètica. Pot ser una malaltia autoimmune, però el 
possible autoantigen no s'ha identificat, incideixen 
des de la AEDV.

Una malaltia que produeix vermellor, escates i 
picor, i que "pot ser devastadora a nivell psico-
lògic, especialment quan afecta zones visibles 
com la cara, les mans o la zona genital", explica 
el Dr. Pablo de la Cova, Membre de la Acadèmia 
Espanyola de Dermatologia i Venereologia (AEDV). 
què podem fer per pal·liar-les.
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Alimentació i depressió centren dues conferències
La Fundació Agrupació programa jornades el 24 d'octubre i el 15 de novembre, 
a les Aules Sènior i al Casal de Gent Gran de Molins

L
a primera serà una conferència per tractar els 
pilars d’una bona alimentació saludable en les 
persones grans, amb l’objectiu d’informar sobre 

la importància de conèixer els aliments de temporada 
i fer un bon ús dels mateixos. La conferència anirà a 
càrrec de la Sra. Laura Girona, dietista-nutricionista.

En la cita de novembre es tractarà l’estat d’ànim i 
la depressió en les persones grans, amb l’objectiu 
d’informar i donar estratègies per poder conèixer i 
prevenir aquesta malaltia, que afecta un gran nom-
bre de persones. La conferència anirà a càrrec de 
la Sra. Imma Playà, Psicòloga.

Regal inclòs

En acabar les presentacions es lliurarà als assistents 
un exemplar del llibre 'Estat d’ànim i depressió en 
les persones grans', que forma part de la col·lecció 
Envelliment saludable, elaborat amb la col·laboració 
de la Fundació Salut i Envelliment de la UAB, a tots 
els assistents.

La Fundació Agrupació programa per les properes 
setmanes dues interessants conferències sobre 
temes relacionats amb la salut. Una serà el 24 de 
gener sobre "Alimentació saludable" i l'altre el 15 
de novembre parlarà d'"Estat d'ànim i depressió".
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• Places de residència col.laboradores i privades
• Centre de Dia amb horaris personalitzats
• Unitat d’atenció Psicogeriàtrica
• Assistència Mèdica 24 hores
• Rehabilitació i Fisioteràpia

• Activitats psicoestimulatives
• Tallers ocupacionals
• Cuina pròpia / dietètica
• Bugaderia pròpia

CAN BOADA
centre geriàtric

c/ Pirineus 9-13, Mataró· T. 937 411 139

fent camí junts!

15
anys

www.cgcanboada.com

EL MIRADOR DE MATARÓ
RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA

GRUP VELLA TERRAFundació

Màxima Qualitat de Vida

Les al·lèrgies respiratòries a la tardor
L'asma i la rinitis són els dos tipus d'al·lèrgia respiratòria, 
les quals afecten un elevat percentatge de la població.

A
questes al·lèrgies poden ser de diversos tipus 
com, per exemple, les respiratòries, les cu-
tànies, les al·lèrgies alimentàries, a medica-

ments, a picades d'insectes, al làtex o miscel·lànies. 
Durant la primavera i la tardor és freqüent l'incre-
ment d'atacs d'al·lèrgies respiratòries per l'augment 
dels al·lèrgens en l'aire que respirem.

Rinitis i asma

Les dues al·lèrgies respiratòries més freqüents són 
la rinitis, que afecta entre el 10 i el 15% de la nostra 
població, i l'asma, que es calcula que afecta uns dos 
milions d'espanyols. En la rinitis, la inflamació de la 
mucosa nasal obstrueix les vies respiratòries i pro-
dueix mocs, esternuts i picor a la gola, entre d'altres 
símptomes. Per la seva banda, l'asma és la inflamació 
crònica de les vies aèries (bronquis) i requereix con-
trol i seguiment mèdic. Ambdues patologies afecten 
amb més intensitat als mesos de primavera i tardor i 
compten amb diversos medicaments per tractar-les 
i millorar la qualitat de vida dels pacients.

Actualment existeixen un gran nombre d'al·lèrgies 
que afecten de maneres i amb intensitat diverses 
a la població.
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Estètica Científica i Benestar

Melcior Palau 8, Baix 1a. Mataró · 93 798 08 45 / 638 55 63 44· info@korrmataro.cat

www.korrmataro.cat

50%* 
de descompte 

CAMES 
SENCERES

DIODE
EL MILLOR LÀSER DE

* 50% de descompte sobre el preu de tarifa. 

Del 20 de setembre

fins el 20 de novembre

TECNOLOGIA ÚNICA

RÀPIDA, INDOLORA

I EFICAÇ

La depilació 
ideal pels 
esportistes
El làser, el millor aliat per 
a la competició

La depilació, per a moltes 
persones que practiquen 
algun tipus d'esport, és tota 
una necessitat. La seva higiene 
i cura personal en gran part 
depenen del mètode escollit.

La millor referència
A Korr tenen Lightsheer 
Duet, el millor làser de diode 
del mercat: es tracta d’una 
tecnologia única, ràpida 
indolora i més eficaç. 

L
es raons per les quals la 
depilació ajuda a l'esportista 
són diferents, però tenen 

a veure sobretot tant amb la 
cicatrització de ferides com 
en la realització de massatges 
musculars, per als quals el pèl és 
un inconvenient. Repassem els 
avantatges de la millor depilació 
per als esportistes. 

Comoditat: s'eviten les estirades 
en els massatges i les peces de 
roba es porten amb més soltesa.

Higiene: en els casos d'una 
sudoració molt elevada és molt 
més higiènica l'absència de pèl.

Salut: la curació de les ferides 
és molt més ràpida i el risc 
d'infeccions molt menor.

núm. 1788 del 29 de setembre al 5 d'octubre de 2017
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Divuit anys compromesos amb la salut
Quantes vegades hem deixat de fer alguna cosa per no estar depilada? A Imat 
contesten les teves preguntes perquè la teva bellesa és el seu compromís

És segur el làser?

És l'únic mètode segur i eficaç per eliminar el pèl 
definitivament, perquè treballa a una longitud d'ona 
determinada que només ataca el pèl i respecta la 
pell tractada.

Però quantes sessions em faran falta?

Depèn de la zona a tractar, del teu pèl i de la teva 
pell. La mitjana estaria entre 4 i 5 sessions per a po-
der eliminar aproximadament el 80 per cent del pèl.

I cada quan són les sessions?

Això és important. Les sessions cal fer-les cada vuit 
o nou setmanes perquè el pèl té diverses fases de 
creixement i així treballarem sempre sobre el 100 
per cent del pèl actiu. En el cicle del pèl hi ha tres 
fases: anàgena, catàgena i telògena. Aquests cicles 
no són sincronitzats i cada pèl inicia la fase de crei-
xement en diferents temps.
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D
es del 2009 l'Hospital de Mataró està acreditat 
com a centre extractor d'òrgans. A més, en 
els dos darrers anys la metgessa del Servei 

de Medicina Intensiva, Glòria Miró, i el seu equip han 
impulsat la tècnica d'extracció d'òrgans després d'una 

Una ajuda molt important
L'Hospital de Mataró és un dels 23 hospitals de Catalunya acreditats per 
l'Organització Catalana de Trasplantaments com a centre extractor d'òrgans

aturada cardíaca controlada, el que s'anomena tèc-
nicament donació en asistòlia. Cal destacar que ac-
tualment l'Hospital de Mataró és un dels 23 centres 
de Catalunya acreditats per l'Organització Catalana 
de Trasplantaments com a centre extractor d'òrgans.
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La donació en asistòlia controlada

És la donació que es produeix després que els pro-
fessionals sanitaris, conjuntament amb la família, 
consensuen retirar el tractament de suport vital 
d'un pacient sense possibilitats de recuperació. Si el 
pacient tenia voluntat de donar i així ho manifesta 
la família, l'equip de coordinadors de l'Hospital de 
Mataró organitza l'extracció de forma programa-
da, donat que es pot preveure en quin moment es 

1.300 PERSONES ESPEREN UN ÒRGAN

A Catalunya uns 1.300 pacients esperen rebre 
un trasplantament d'òrgan. El factor clau és 
la correcta identificació del possible donant i, 
després, la coordinació dels diferents equips de 
treball implicats. L'Hospital de Mataró compta 
amb la tecnologia i un equip humà especialitzat 
que explica que cada any es generin més de 400 
donacions de sang, cinc extraccions d'òrgans, 
desenes d'extraccions de còrnies i més d'una 
vintena d'altres teixits.

Tri-tip meatloaf short loin.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adi-
piscing elit. Fusce vel libero sapien. Donec et 
nisl et purus faucibus lacinia. Suspendisse 
nec pellentesque augue. Nam porttitor sem 
dapibus urna porta.

produirà la parada cardíaca.

Aquest tipus de donació és la que més ha crescut en 
els darrers anys. L'any 2016 un de cada tres donants cadàver vàlids a 
Catalunya va ser per mort en asistòlia, un 52% més que durant el 2015. 
Fins a la introducció d'aquesta tècnica, els donants cadàver eren úni-
cament aquells que patien una mort cerebral. Una de les complexitats 
del procés de donació d'òrgans, sigui en asistòlia o per mort cerebral, 
radica en què, depenent del nombre d'òrgans a extreure, sigui neces-
sària la coordinació de fins a cinc equips de professionals de diferents 
centres que implantaran posteriorment els òrgans.
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La salut de les dents
Amb bons hàbits i bona salut bucodental evitarem que el nostre cos emmalalteixi 
a partir d'infeccions o alteracions que troben la boca oberta

S
egons investigacions les persones amb menys 
de 24 dents (els adults n'han de tenir 32) te-
nen un 60% més de probabilitats de patir un 

vessi cerebral. La principal causa de pèrdua de dents 
en els adults és la malaltia de les genives. Es creu 
que els bacteris contribueix a l’estretament de les 
parets de les artèries.

La placa és una pel·lícula enganxosa de bacteris que 
es forma contínuament sobre les dents i les geni-
ves. Quan mengeu, els bacteris utilitzen els sucres 
dels aliments i les begudes. Després de menjar, els 
bacteris alliberen un àcid que ataca l’esmalt de les 
dents. Si no aconseguiu desfer-vos de la placa amb 
el raspallat i el fil dental, això pot causar que l’es-
malt s’afebleixi, causant la càries. La placa també 
produeix substàncies que irriten les genives, fent-
les vermelles, doloroses o que sagnen amb facilitat. 
Després d’un temps, les genives poden separar-se 
de les dents i començar a fer petites butxaques de 
bacteris i pus. Si les genives no es tracten, les dents 
poden afluixar-se i han de ser eliminades.

La mala higiene dental pot suposar un risc im-
portant per a la salut en general. Una dentadura 
en bon estat no només proporciona un gran som-
riure, també pot reduir el risc de certes malalties, 
com un ictus o vessament cerebral.

La importància de cuidar les genives
Si les genives no es tracten, les dents poden 
afluixar-se i han de ser eliminades. És impor-
tant guarir-les com fem amb les dents.

ESPECIAL SALUT 31.indd   2 27/9/17   19:20



Sin título-4   1 27/9/17   9:50



S
ovint es pensa erròniament que el fet de 
guanyar pes, sentir-se més dèbil o perdre 
flexibilitat és una conseqüència inevitable 

de l'envelliment. En canvi, aquests símptomes són 
conseqüència de la nostra vida sedentària, la qual 
constitueix la major responsable del deteriorament 
de la nostra salut, i no de l'edat. Per tant, existeixen 
solucions per conservar-te jove i una manera és la 
de començar a cuidar el cos a partir d'avui mateix, 
fet que t'ajudarà a mantenir-te actiu i amb bona sa-
lut durant la vida. La quiropràctica és una teràpia 

Una ajuda molt important
El pas dels anys no ha de comportar necessàriament un deteriorament físic: el 
tractament quiropràctic et permetrà mantenir-te jove i evitar problemes de dolor

natural que et permetrà conservar el cos àgil i tan-
car la porta al dolor.

La importància de la columna vertebral

A més, mantenir l'elasticitat i flexibilitat de les nos-
tres articulacions és una manera de mantenir-se jove. 
Ara bé, la mobilitat depèn en gran part del bon estat 
de la columna vertebral, implicada en la immensa 
majoria als moviments quotidians. No és exagerat 
dir que la forma en què s'envelleix està directament 
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lligada a l'estat de la columna, perquè aquesta és un 
element clau en el cos humà.

A més del seu paper com a suport, és també la que 
dóna flexibilitat al cos mitjançant les 24 vèrtebres 
que la componen. Amb el temps, però, la mobilitat 
de la columna es veu cada vegada més compromesa 
per les males postures, els cops i les caigudes, entre 
altres. Aquestes són les causes de desplaçaments 
vertebrals que, si no es corregeixen a temps, poden 
derivar en problemes més greus com artrosis, de-
generació i fins i tot hèrnies discals.

EL DOCTOR EN QUIROPRÀCTICA: EL TEU 
ASSESSOR ANTIENVELLIMENT

Per mantenir-se jove és important comptar amb 
un bon doctor en quiropràctica, un especialista 
en la columna vertebral i el sistema nerviós, el 
qual sabrà trobar i tractar aquests desplaçaments 
vertebrals abans que comportin problemes de 
salut més greus. Mai és tard per demanar cita 
per un tractament en quiropràctica.

Tri-tip meatloaf short loin.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adi-
piscing elit. Fusce vel libero sapien. Donec et 
nisl et purus faucibus lacinia. Suspendisse 
nec pellentesque augue. Nam porttitor sem 
dapibus urna porta.
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C/ Miquel Biada, 45.
08302 Mataró (Barcelona)
Tel. 93 758 81 88
www.residencialaia.com

SITUADA AL CENTRE DE MATARÓ
SERVEI D’INFERMERIA LES 24H

SERVEI DE CENTRE DE DIA AMB TRANSPORT
PLACES PRIVADES I CONCERTADES AMB LA GENERALITAT

La innovació social com a canvi de paradigma 
en la cura de les persones grans

La integralitat és un principi indispensable per tal 
d’oferir una bona atenció [...] però també cons-
titueix l’eix orientador del disseny dels sistemes 

d’ajuda i protecció social amb la finalitat  de  possibili-
tar que la regulació, la  planificació, l’organització i la 
gestió dels diferents serveis contempli la coordinació 
entre ells". (Rodriguez P., 2014) Es tracta d’aprofundir 
en un canvi de paradigma inevitable al mateix temps 
que necessari i que ha de dirigir als equips de pro-
fessionals que acompanyem a les persones durant 
aquest camí de llarga durada, a la millora constant 
i a no perdre mai de vista que no es pot parlar de 
sostenibilitat de vida si no es respecten les lliber-
tats fonamentals i la dignitat humana. S’entén des 

El concepte de persones amb cures de llarga durada 
engloba les necessitats bio-psicosocials que poden 
presentar les persones al llarg del seus processos 
de malaltia crònica, discapacitat o dependència. 
Les necessitats bio psicosocials (biomèdiques, 
psicològiques, socials i mediambientals) són el 
conjunt d’aspectes que ens constitueixen com a 
persones, segons un model multidimensional que 
se sustenta en el principi d’integralitat.

Equip de professionals de la Residencia Laia

de la perspectiva de donar a aquestes persones el 
protagonisme  i la possibilitat de participar de forma  
prioritària a la planificació de les mencionades cu-
res per tal que incloguin els seus desitjos i les seves 
preferències a més de la preservació dels seus drets.

En el marc europeu  dels drets de les persones amb 
discapacitat (ratificat a Espanya al 2008), que tenen 
com objectiu general: promoure, protegir i assegu-
rar el gaudi ple, en condicions d’igualtat dels drets 
fonamentals i llibertats a totes les persones amb 
discapacitat, promovent al mateix temps el respec-
te per la seva dignitat inherent; l’acció social ha de 
convertir-se en el principal laboratori de la veritable 
innovació. Tot aquest plantejament, és en ell mateix 
una innovació social, fruit del desenvolupament de 
noves idees (productes, serveis o models) que donen 
resposta a necessitats socials i creen noves relacions 
i col·laboracions. Són per tant un conjunt de noves 
solucions emergents que afecten a la interacció so-
cial, dirigides a millorar el benestar humà i potenciar 
la capacitat dels individus per actuar.

ESPECIAL SALUT 35 laia.indd   2 27/9/17   19:36



Farmàcies

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

Obertes tot l'any de 9 a 22h

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

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

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

Obertes de dilluns a dissabte

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

85€
desde

/mes

IMPLANTE

CORONA
+

490€

CLÍNICA DENTAL MARMOL
ESPECIALISTAS EN IMPLANTOLOGÍA,
ORTODONCIA Y ESTÉTICA DENTAL

més que una clínica

facebook.com/marmolclinicadental

Síguenos en

    Más info en nuestra web:
www.marmolclinicadental.com

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

Mejoramos su presupuesto
manteniendo nuestra CALIDAD

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

*Un per pacient

DÉCIMO DE NAVIDAD DE REGALO 
POR CIRUGIA IMPLANTOLÓGICA*

CLÍNICA DENTAL MARMOL
ESPECIALISTAS EN IMPLANTOLOGÍA,
ORTODONCIA Y ESTÉTICA DENTAL

IMPLANTE
DENTAL

Mejoramos su presupuesto
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El Mataró Parc Boet s'estrena a Lliga EBA 
amb una victòria convincent

DEBUT AMB VICTÒRIA

núm. 1493
Del 29 de setembre al 5 d'octubre de 2017

totel Esport
www.eltotesport.com

EL MILLOR ATAC,
ÉS UNA BONA IDEA.
Juga amb nosaltres!

COMUNICACIÓ CREATIVA
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“És fantàstic tornar a 
jugar a EBA 20 anys 
després del meu debut 
a la categoria”

Opinió Josep Gomà
Redactor el Tot Esport

"Un diumenge qualsevol" és una 
magnífica pel·lícula d'Oliver Stone 
protagonitzada per Al Pacino i 
Cameron Díaz sobre el món del 
futbol americà. Aquest pròxim diu-
menge per a nosaltres, els catalans, 
de ben segur no serà un diumenge 
qualsevol.

Ho hauria de ser, perquè estem 
farts de ser convocats a eleccions, 
i també a algun referèndum, en 
diumenge, un dia en què l'activitat 
en tots els esports funciona a ple 
rendiment. I tots hem hagut d'anar 
a votar i després a jugar o a veure 
un partit, o hem anat a votar des-
prés de fer o presenciar una acti-
vitat esportiva. Però en el moment 
d'escriure no es veu del tot clar que 
es pugui fer amb la normalitat que 
molts desitjaríem. 

És un referèndum que uns vo-
lem i acceptem, que altres volen 
però no accepten, i que altres ni 
volen ni accepten. I tot això ha fet 
que no es pogués parlar dels possi-
bles beneficis d'un sí o d'un no. 

Però ara parlem únicament del 

que fa referència a l'esport, que és 
el que aquí ens pertoca parlar. 

Sí que hi ha hagut veus que han 
demanat el Sí, com la secreta-
ria general de l'esport, la Unió de 
Federacions Esportives Catalanes, 
el Comitè Olímpic Català i 
la Plataforma pro Seleccions 
Catalanes, que en la manifestació 
del passat 11 de setembre porta-
ven una pancarta on deia "El teu 
sí ens fa guanyar". I per exemple 
la Plataforma Pro Seleccions deia 
que en cas d'una independència 
catalana hi hauria 93 milions més 
d'euros per a les Federacions i es 
crearien 700 llocs de treball.

Però malauradament no hi ha 
pogut haver debat i la gent s'ha 
quedat sense la possibilitat de po-
der comparar i decidir de la millor 
manera possible.  Ha estat com un 
partit en el qual la directiva d'un 
equip ha decidit no jugar perquè 
no li agradava l'horari, i l'altre 
equip es pot trobar sol. Però, vés 
a saber, potser alguns jugadors de 
l'equip contrari aniran a jugar...

No és "un diumenge qualsevol"
L'activitat esportiva no pot quedar al marge del què passa

Agenda
CASA

WATERPOLO Copa Catalunya Fem.
LA SIRENA CNM- S.ANDREU (SF)
Divendres 29 | 18:00 h | Comp. Joan Serra CNM
FINAL
Dissabte 30 | 13 h | Comp. Joan Serra CNM

HANDBOL 1a Est. Masc.
JH MATARÓ- GRANOLLERS B
Diumenge 1 | 18:05 h | Pavelló Teresa M. Roca

BÀSQUET Lliga EBA
MATARÓ PARC BOET- TORTOSA
Dissabte 30 | 20 h | Pavelló E.Millán
MATARÓ FEIMAT- PALMA
Diumenge 1 | 17 h | Palau Josep Mora
BÀSQUET Copa Catal. Fem.
BOET DORI DORI- VILADECANS
Dissabte 30 | 18 h | Pavelló E.Millán

FUTBOL SALA 2a Divisió B
ALIANÇA- BARCELONETA
Diumenge | 12:15 h | Pavelló Teresa M. Roca

HOQUEI PATINS Nac. Catalana Fem
CH MATARÓ- PALAU PLEGAM.
Diumenge | 11 h | Pavelló Jaume Parera

FUTBOL 3a Catalana
CIRERA- CALELLA
Diumenge 1 | 12 h | Municipal Cirera
MOLINOS - PREMIÀ DALT
Diumenge 1 | 12 h | Municipal V. Alegre Molins
LA LLÀNTIA - VILASSAR B
Diumenge 1 | 12:15 h | Municipal La Llàntia

+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO
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Històrica victòria a EBA. | D.F

Els d'Alberto Peña fonamen-
ten el triomf en una gran se-
gona meitat

El Mataró Parc Boet es va estrenar 
aquest diumenge a lliga EBA en-
frontant-se al CB Menorca, un dels 
millors conjunts de la categoria la 
temporada anterior i amb qui van 
pagar la inexperiència a la catego-
ria en una primera part on es van 
veure superats pel talent visitant, 
arribant al descans 33 a 47.

Però a la segona part va arribar 
la reacció dels d'Alberto Peña que, 

amb una gran defensa i l'encert 
des del triple van aconseguir, no 
només capgirar el marcador, sinó 
aconseguir una àmplia victòria.

79 MATARÓ PARC BOET

67 CB MENORCA

MATARÓ PARC BOET: 
Vázquez, Canals (20), Hermoso (8), Naha-
rro (2), Viñas, Franch (7), Drakeford (17), 
Rubio (13), Mañes (6) i Forcada (6). 
21 de 40 en tirs de 2, 8 de 24 en tirs de 3 i 
13 de 18 en tirs lliures.

PARCIALS: 15-23, 18-24, 24-13 i 22-7.

Triomf a domicili del Mataró Feimat

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

Els mataronins van ser molt 
superiors a l'Igualada durant 
tot el partit 

El Mataró Feimat s'estrenava a la 
pista de l'Igualada aquest dissabte 
i van oferir una grandíssima imat-
ge, amb tot el pes de l'experiència 
guanyada la temporada anterior, 

considerant que només comptava 
amb una incorporació respecte de 
la plantilla de la temporada passa-
da. De bon principi ja es van mos-
trar superiors, però va ser al segon 
quart on amb el parcial de 16 a 31   
trencarien el partit de manera defi-
nitiva, aconseguint el 63 a 76 final.

LLIGA EBA 
- Grup C - A

S'estrenen a la tercera 
posició 
1a jornada (23 i 24 de setembre)
Sant Adrià - Roser ............................ 83-69
Collblanc - Sant Josep ..................... 81-85
Tarragona - Barberà ............................. 1/11 
Quart - ARENYS ..................................76-78
Castelldefels - Girona .......................67-81
EL MASNOU - Tortosa ....................... 66-61
MATARÓ PARC BOET - Menorca ......79-67

Classificació 
Girona, Sant Adrià, MATARÓ PARC BOET, 
EL MASNOU, Sant Josep i ARENYS, 2; 
Quart, Collblanc, Tortosa, Menorca, Roser 
i Castelldefels, 1; Barberà (-1 partit) i 
Tarragona (-1 partit), 0.

2a Jornada (30 de setembre)
El Mataró Parc Boet repetirà a casa a la 
segona jornada de lliga EBA, en aquesta 
ocasió serà dissabte 30 de setembre a 
les 20h davant del Tortosa, un rival que 
va perdre a la primera jornada, sent una 
bona ocasió de fer-se forts a casa.

El Mataró Feimat 
també comença tercer
1a jornada (23 i 24 de setembre)
Igualada - MATARÓ FEIMAT .............63-76
Palma - JAC Sants ............................. 81-79
Cornellá - Andorra B ....................... 90-63
Salt - Vic...............................................67-79
Valls - Castellbisbal ......................... 86-59
Pardinyes-Lleida - Mollet ................63-74
Cerdanyola - Olivar ...........................72-67

Classificació 
Valls, Cornellà, MATARÓ FEIMAT, Vic, 
Mollet, Cerdanyola i Palma, 2; JAC Sants, 
Olivar, Pardinyes-Lleida, Salt, Igualda, 
Andorra B i Castellbisbal, 1.
 
2a jornada (1 d'octubre)
El Mataró Feimat s'estrenarà al Mora 
en aquesta segona jornada davant del 
Palma aquest diumenge 1 d'octubre, 
dia del Referèndum, a les 17 hores. Un 
partit contra un rival complicat que va 
guanyar en el seu debut. Els mataronins 
saben, per l'experiència de la campanya 
anterior, de la importància d'aconseguir 
sumar el màxim de punts a casa.

- Grup C - B

63 IGUALADA

76 MATARÓ FEIMAT

MATARÓ FEIMAT: Diallo (2), Solé (6), 
Guallar (9), Serratacó (15), Cabrera (2), Ro-
dríguez (6), Ventura (6), Ariño (7), Romero 
(18), Espiga (5) i Tardio. 
20 de 31 en tirs 2, 3 de 21 en tirs de 3 i 27 
de 31 en tirs lliures.

PARCIALS: 13-17, 16-31, 9-14 i 25-14.Primera victòria del curs. | ARXIU
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Derrota sense opcions a casa. | D.F

El primer quart és una llosa 
massa gran per a les noies 
d'Adrià Castejón

El Platges de Mataró s'estrenava a 
casa després d'haver vençut a la 
primera jornada de Copa Catalunya 
rebent la visita de l'Hospitalet, un 
altre equip que va vèncer a la pri-
mera jornada. El partit no va co-
mençar gens bé per als interessos 
de les mataronines, que es van 
veure clarament superades pel seu 
rival, perdent ja al final del primer 

quart per 12 a 22, una diferència 
massa important que, tot i els es-
forços locals, va ser definitiva.

C. CATALUNYA 
- GRUP 2 -

Hospitalet i Gramenet 
es queden sols al 
capdavant
2a jornada (23 i 24 de setembre)
Roser - Draft Gramenet .................. 45-62
Viladecans - Igualada ......................89-37
PLATGES MATARÓ - Hospitalet ....... 51-66
Molins - Banyoles .............................. 54-61
Descansa: MATARÓ PARC DORI DORI BOET

Classificació 
Draft Gramenet i Hospitalet, 4; Vilade-
cans, PLATGES MATARÓ i Banyoles, 3; 
MATARÓ PARC DORI DORI BOET (-1 partit), 
Molins I Roser, 2; i Igualada (-1 partit), 1.

3a jornada (30 de setembre i 1-O)
El Platges de Mataró jugarà a la pista 
de l'Igualada aquest dissabte 30 de 
setembre a les 17:45 en un partit davant 
d'un rival que va encaixar una sonada 
derrota en el seu primer partit de la 
temporada davant del Viladecans.
Pel que fa al Boet, després de la jornada 
de descans tornarà a jugar a casa, 
aquest cop davant el Viladecans, el ma-
teix dissabte 30 i només un quart d'hora 
més tard que el Platges, a les 18 hores.

51  PLATGES DE MATARÓ

66 CEJ HOSPITALET

PLATGES DE MATARÓ: Gómez (4), 
Cuni (4), Balmes (7), King (18), Coll (4), 
Magriña (6), Del Moral (3), Harris (-), 
Washington (5), Milla (-) i Murat (-). 17 
de 45 en tirs de 2, 2 de 18 en tirs de 3 i 
11 de 18 en tirs lliures.

PARCIALS: 12-22, 14-13, 11-17 i 14-14.

L'Hospitalet sorprèn el Platges de 
Mataró en l'estrena al Mora

NACIONAL 
CATALANA F.

Comparteixen lide-
rat amb Cerdanyola i 
Palau de Plegamans
2a Jornada (23 i 24 de setembre)
Palau Plegamans B - Manlleu B ............. 4-2
VILASSAR Cerdanyola ..............................0-9
CH MATARÓ - Noia ..................................... 9-2
Igualada - Lloret ........................................ 4-2

Classificació
CH MATARÓ, Cerdanyola i Palau Plega-
mans B, 6; Igualada i Manlleu B, 3; Lloret, 
Noia i VILASSAR, 0.

3a Jornada (23 de setembre)
El diumenge 1 d'octubre, a les 11 del 
matí, les noies d'Albert Bou repetiran 
enfrontament a casa, aquest cop davant 
el Palau de Plegamans B, en un difícil 
enfrontament contra un rival directe a 
la classificació. Una victòria mataronina 
podria començar a obrir diferències al 
capdavant de la taula.

L'equip d'Albert Bou, molt 
sòlid, acaba golejant al Noia

El Noia visitava el Jaume Parera en 
el primer partit a casa del femení 
del Club Hoquei Mataró, en el que 
les locals van tornar a mostrar-se 
molt sòlides, imposant-se al Noia 
amb contundència per 9-2.

El domini va ser mataroní des de 

l’inici que, tot i que les visitants van 
empatar a 1 el marcador, ja no van 
trobar resposta sumant la victòria. 

Recital de les mataronines. | D.F 9  CH MATARÓ

2  CP VOLTREGÀ

CH MATARÓ: Ariadna Escalas (P), Pau-
la Llado(PS), Marta Soler, Carla Naranjo, 
Adriana Chiva, Marta Mompart, Aina 
Florenza i Aitana Laraña.

Debut amb golejada del 
CH Mataró femení a casa
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Presentació del patrocinador. | CEDIDA

El Futsal segueix invicte. | ARXIU

El Futsal Aliança Mataró va empa-
tar a la pista del Canet a dos gols 
en un partit que no es va resoldre 
fins als darrers segons de partit. 
Els mataronins, que després de dos 
partits disputats a 2a B continuen 
invictes, van marxar de Canet amb 
un mal sabor de boca, ja que quan 
semblava que tenien el triomf en-
carrilat amb 0 a 2, els locals van 
empatar en els últims instants, 

concretament van aconseguir el 
2 a 2 definitiu a manca de 9 se-
gons pel final.

Empat agredolç per al Futsal 
Aliança Mataró a Canet

2A DIVISIÓ B
GRUP 3
Manresa i Salou ja són 
líders en solitari
3a jornada (23-24 de setembre)
Manresa - Castelldefels ....................... 5-3
La Unión - Salou ....................................4-5
Barceloneta - Pallejà ............................4-0
CANET - ALIANÇA MATARÓ .................. 2-2
Floresta - Dènia ......................................5-1
Linyola - CN Sabadell ...........................5-9
Hospitalet - Catgas ...............................4-4
Cerdanyola - Escola Pia ....................... 4-3

Classificació 
Manresa i Salou, 9; Catgas, 7; Pallejà 
i CN Sabadell, 6; Hospitalet, 5; Dènia, 
ALIANÇA MATARÓ (-1 partit), Castell-
defels i Barceloneta, 4; Cerdanyola i 
floresta, 3; CANET, 1; La Unión, Escola 
Pia i Linyola (-1 partit), 0.

4a jornada (23 de setembre)
El Futsal Aliança Mataró rebrà aquest 
diumenge 1 d'octubre a les 12:15 del 
migdia al Barceloneta al Teresa Maria 
Roca. Els barcelonins es troben empa-
tats amb els vermells a quatre punts i 
són un rival per la zona mitja.

L'SPALL CFS Ciutat de Mataró 
debuta a Tercera amb derrota

Aquest passat diumenge el CFS 
Ciutat de Mataró va disputar el seu 
primer partit com equip de 3a Divisió 
Nacional contra l'Isur de Terrassa. 
Els groc-i-negres van perdre per 
3-2 en un partit molt seriós dels 
mataronins. La primera part, que 
podria haver caigut per qualsevol 
dels dos equips, se la va emportar 

3a NACIONAL
Grup 1
El Montcada primer 
líder de la categoria
1a jornada (23-24 de setembre)
Lloret - Lliçà d'Amunts ........................ 8-7
Montsant - Sant Cugat ......................... 6-2
Montcada - PREMIÀ MAR ......................8-1
Ripollet - SAN JOAN VILASSAR .......... 3-2
Studi Barcelona - Arrels ...................... 8-2
Isur Terrassa - SPALL CFS MATARÓ... 3-2
Vallseca - Vacarisses ............................4-4
Fund. Grama - Castellar .......................6-6

Classificació 
Montcada, Studi Barcelona, Montsant, 
Lloret, Isur Terrassa i Ripollet, 3; Fund. 
Grama, Castellar, Vacarisses i Vallseca, 
1; Lliçà d'Amunt, SPALL CFS MATARÓ, 
SAN JOAN VILASSAR, Sant Cugat, Arrels 
i PREMIÀ MAR, 0.

2a jornada (1 d'octubre)
SPALL CFS MATARÓ - Montsant .... 11:45h
Poliesportiu Eusebi Millan.

2  CANET

2  ALIANÇA MATARÓ

ALIANÇA MATARÓ: Issac Fernández 
(porter), Alex del Barco (1), Carlos Villarin, 
Pol Tolrà, Cristian Villarín, Azhar Chiheb (1), 
Llibert Canal, Eric Izquierdo, Mahamadu 
Ceesay, Amar Ceesay, Pol Novo.

3  ISUR TERRASSA

2  SPALL CFS MATARÓ

SPALL CFS MATARÓ: Sánchez (porter), 
De-Gea, Bailo, Capilla (1) i Robles –5 inicial- 
Carmona (1), Macias, Moreno i Tejedor (ps).

l'equip local per 2-1. A la segona part, 
tot i el setge visitant, els locals van 
poder mantenir la victòria.
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23 JOVENTUT MATARÓ

25 OAR GRÀCIA

JOVENTUT MATARÓ: Noemí Pérez, 
Marta Espejo, Laia Argelich porteres; 
Ona Muñoz (8), Clara Poo (5), Sandra 
Fargas (5), Maria Murillo (1), Saray 
Romero (3); Ainhoa Gonzàlez, Isa 
Latorre, Sara Ruiz, Ivet Rodríguez, Zara 
Verdugo, Marina Seda, Irene Hernàn-
dez, Clàudia Ruiz.
PARCIALS CADA 5': 4-2, 4-4, 6-6, 8-9, 
10-11, 12-12 descans; 13-14, 15-16, 16-18, 
19-21, 22-23, 23-25

35 SANT JOAN DESPÍ

27 JOVENTUT MATARÓ

JH MATARÓ: Quico Sola i Julian Felen-
bok porters; Jan Bonamusa, Oriol Vaqué, 
Bernat Muñoz (2), Dani Aguilera (3), Manel 
Núñez (2), Oriol Prat (8), Bernat Bonamu-
sa (4), Berenguer Chiva (5), Jaume Pujol 
(3), Lluís Plaza, Eric Zambrano.
PARCIALS CADA 5': 2-2, 3-5, 5-6, 6-7, 
10-9, 15-11 descans; 19-15, 23-18, 26-21, 
29-24, 30-25, 35-27.,

Plata Estatal            
Femenina

El femení del Joventut continua 
sense guanyar al Pavelló Teresa 
Maria Roca en la Divisió de Plata.

L'equip local va començar molt 
bé (3-1 als 3 minuts, amb 3 gols 
d'Ona Muñoz), però l'equip saba-
dellenc va reaccionar i va empatar 
als 10' (4-4). I a partir d'allà i fins al 
descans el marcador va mantenir-se 
igualat per arribar-se al descans 
amb empat a 12 gols. 

A la represa les visitants aviat 
van agafar tres gols d'avantatge 
(15-18), però el Joventut va reac-
cionar per empatar a 22 gols quan 
quedaven 7 minuts i ho deixava 
tot obert. Però tal com va passar 

Queden tres líders
3a jornada (23 setembre) 
JH MATARÓ - OAR Gràcia .................23-25
Lleidatana - La Salud .......................26-27
La Roca - Sant Joan Despí ..............26-28
S.Vicenç - Agustinos ..........................31-25
S.Quirze - Elda ....................................23-25
Dominicos - Morvedre ......................12-32
Amposta - Mislata .............................22-22

Classificació 
Elda, Morvedre, Sant Joan Despí 6; Mis-
lata 5; OAR Gràcia, JH MATARÓ; La Salud 
Tenerife, Sant Vicenç, Agustinos Ala-
cant, La Roca, Sant Quirze 2;  Amposta 
1, Lleidatana i Dominicos Zaragoza 0.
4a jornada (30 setembre)
Agustinos Alacant-JH MATARÓ (18:30)
Desplaçament complicat
L'equip de Rosi Hernàndez tindrà una 
tasca complicada a Alacant davant un 
equip que a casa seva es mostra molt 
fort, com va demostrar derrotantfa 
dues setmanes al BM La Roca.

El Sant Quirze líder

2a jornada (23 setembre)
S.Joan Despí - JH MATARÓ ..............35-27
La Roca - Sant Cugat ........................ 31-30
Montcada- Sant Quirze .....................21-35
S.Est. Palautordera- OAR Gràcia  .. 27-28
Granollers B- Sarrià ..........................26-26
Palautordera- Esplugues ................24-28
S.Vicenç- Sesrovires .......................... 17-27
Bordils B- S.Martí Adrianenc ..........25-27
Classificació
Sant Quirze, Esplugues, OAR Gràcia, 
Sesrovires, Sant Martí Adrianenc  4; 
Sarrià, Granollers B 3, 2; JOVENTUT 
MATARÓ, La Roca, Sant Joan Despí 2, 
Montcada, Sant Vicenç, Bordils B, Sant 
Cugat, Sant Esteve Palaut. i Palautor-
dera 0.
3a jornada (1 d'octubre)
JH MATARÓ - Granollers B (18 h)
Gran partit amb visita del campió
El JH Mataró rep el diumenge a la 
tarda a les 18 hores el campió de la 
temporada passada, en partit que serà 
retransmès en directe per La Xarxa.

Poques opcions a Sant Joan Despí

De moment no guanyen a casa

El sènior masculí del Joventut Mataró 
no va tenir massa opció a la pista del 
Sant Joan Despí, davant un rival que 
va ser superior. 

Els del Baix Llobregat havien per-
dut en la primera jornada a Sarrià 

i tenien moltes ganes d'estrenar el 
seu caseller de punts.

Els inicis de partit van estar favora-
bles als de Jordi Fernández que van 
dominar en el marcador durant els 
vint primers minuts, amb bon treball 
defensiu. Però en els deu darrers 
minuts de la primera part l'equip 
local va començar a trobar forats i 
al descans dominava per 15-11. 

A la represa l'equip mataroní va 
recuperar el bon to i va anar mante-
nint més o menys la diferència, fins 
que faltaven cinc minuts. Però en el 
tram final els locals van superar bé 
la pressió defensiva groc-i-negra per 
acabar duplicant la diferència acon-
seguida al descans.

en el primer partit a casa davant 
el Mislata l'equip local no va tenir 
la serenor i l'encert necessari per 
emportar-se els dos punts.

1a Estatal Masc.

Quasi sempre per darrere. | D.F
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L'ASAMBLEA NACIONAL 
CATALANA DE MATARÓ
INFORMA:

ON VOTARÉ EL DIA 1 D'OCTUBRE?
Troba el teu col·legi electoral:

ON VOTO HABITUALMENT? L' 1 OCTUBRE VOTARÉ AQUÍ

● E.UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA (Miquel Biada)
● ESCOLA J.M. PERAMÀS

CAP MATARÓ 24H CAMÍ DEL MIG
Camí del Mig, 36

● Centre Cívic CABOT I BARBA
SERVEIS TERRITORIALS D'ENSENYAMENT

Churruca, 90

● EDIFICI LA MODERNA
OFICINA Servei Ocupació Catalunya SOC

C/ CASTAÑOS,57

● RESIDENCIA SANT JOSEP.
● ESCOLA PIA - SANTA ANNA.

ESCOLA PIA
Plaça Santa Anna, 1

● COL·LEGI COR DE MARIA.
● FUNDACIÓ Mme.GÉNYER (Les Franceses).

C. Gent Gran Jaume Terradas
C/Argentona, 59

● LES ESMANDIES.
CAP RONDA PRIM

Ronda Prim, 35

● AULARI INSTITUT PUIG I CADAFALCH.
● INSTITUT PUIG I CADAFALCH.
● COL.LEGI SANT JOSEP (Franciscanes).

IES PUIG I CADAFALCH
C/ Sant Josep de Calasanç, 16

● CASAL DE LA GENT GRAN DEL PARC.
● INSTITUT ALEXANDRE SATORRAS.
● ESCOLA CIRERA.
● Centre Cívic MOLINS.

IES ALEXANDRE SATORRAS
Av. Velòdrom, 37

● CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE.
● ESCOLA ANGELA BRANSUELA.

IES CINC CENIES (NOU)
Ronda Rafael Estrany, 62

● CENTRE SOCIAL CARRER VALENCIA.
OFICINA AFERS SOCIALS

C/ Nàpols, 18

● Centre Cívic CERDANYOLA.
● CENTRE FORMACIÓ ADULTS ELS TARONGERS.

CENTRE EDUCACIÓ LES AIGÜES
Ronda del Cros, 1

● ESCOLA PIA - El Torrent.
ESCOLA PIA

C/ El Torrent, 62

● ESCOLA GERMANES BERTOMEU.
● Centre Cívic ROCAFONDA-EL PALAU.

CAP ROCAFONDA
Ronda Rafael Estrany, 24

● ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL.
● CENTRE SOCIAL DE CIRERA.
● ESCOLA ANTONIO MACHADO.

IES THOS I CODINA
Riera de Cirera, 57

● BIBLIOTECA ANTONI COMAS.
● ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ.
● ESCOLES FRETA MATARÓ.
● ESCOLA ANXANETA.
● ESCOLA JOAN COROMINES.

IES DAMIA CAMPENY
Plaça dels Bous, 5

● Centre Cívic PLA D'EN BOET.
IES LAIA L'ARQUERA

C/ Ciutat Freta, 26

1P Asamblea Nacional Catalana 1788.indd   1 27/9/17   15:19



Sin título-3   2 27/9/17   9:45



Sin título-3   3 27/9/17   9:45



el Esporttot FUTBOL

8  CE MATARÓ

0  SANT ANDREU BARCA

CE MATARÓ: Pol, Yustos, Kiku, Isma 
(Tapha 58'), Marcel, Sergi, Fiti, Bargalló 
(Rodri 67'), Ricky (Àlex Cañadilla 58'), 
Youssef (Ignasi 69'), Aitor Gonzàlez 
(Dani 58').

GOLS: 15' AITOR (1-0); 28' FITI (2-0); 32' 
ISMA (3-0), 45' RICKY (4-0); 57' YOUSSEF 
(5-0); 59' BARGALLÓ (6-0); 74' RODRI 
(7-0);  82' DANI (8-0).

SEGONA
CATALANA

L'equip groc-i-negre goleja un 
cuer molt innocent

Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, 
vuit, mambo!! El CE Mataró rebia 
el cuer i va tenir un partit molt 
plàcid davant un equip que va in-
tentar jugar i va deixar jugar i va 
permetre l'equip local repetir el 8-0 
de la temporada passada contra el 
Lloreda. A més, aprofitant l'enso-
pegada del Llefià al Nou Sardenya, 
el CE Mataró és el nou líder de 2a 
Catalana per golaverage. 

Des del primer moment es va 
veure un equip groc-i-negre molt 
posat per intentar resoldre ràpi-
dament el partit, jugant amb els 
laterals molt avançats i al quart 

CE Mataró nou líder

4a jornada (24 setembre)

ARGENTONA - Canyelles .......................4-1
LLAVANERES -  Sant Adrià ...................2-0
Districte 030 - Parc ............................... 3-3
Sarria - HERMES ...................................... 1-3
Besós BV - Guineueta ............................. 1-1
CE MATARÓ - St. Andreu Barca ..........8-0
Montcada - SANT POL...........................0-0
Europa B - Llefià ....................................2-0
Piferrer - MASNOU.................................0-3

Classificació 
CE MATARÓ, Europa B 10; Llefià i MASNOU 
9; SANT POL 8; Sarrià, Montcada i ARGEN-
TONA 7; LLAVANERES 6; Districte 030, Parc 
i Guineueta 5; Hermes i Besós B 4; Can-
yelles 3; Piferrer 1; Sant Adrià i S.Andreu 
Barca  0.

5a jornada (1 d'octubre)

Llefià - CE MATARÓ  (DG 12 h)
Montcada - LLAVANERES (DG 12 h)
Guineueta - ARGENTONA (DG 12 h)
SANT POL- MASNOU (DG 12 h)
HERMES - Piferrer (DG 12 h)

Partit important a Badalona
El CE Mataró es desplaça a Badalona 
per enfrontar-se a l'Unificación Llefià, 
l'equip que fins a la setmana passada 
era líder i que va perdre el seu primer 
partit al camp de l'Europa B. El Mataró 
ha jugat 12 vegades en aquell camp (8 
a l'antiga 1a Territorial i 4 a 2a Catala-
na), amb un balanç de set derrotes (la 
darrera la temporada passada per 2-1), 
tres empats i només dues victòries (la 
temporada 14-15 per 1-2 i la temporada 
88-89 per 1-5).
La jornada també porta un interessant 
derbi maresmenc a Sant Pol, on reben 
el Masnou.

RESULTATS DE LA BASE 
Ja han començat diverses categories 
de base, destacant els següents 
partits.  
PREFERENT JUVENIL: CEM A - Júnior 
0-0;  Granollers - CEM B 1-1; 
PREFERENT CADET: Manlleu - CEM 2-1;  
DIVISIÓ D'HONOR INFANTIL: 
Damm - CEM 4-0

 El Mataró s'apunta al 'mambo ' 
i és el nou líder de 2a Catalana

d'hora Aitor va obrir el marcador a 
passada de Youssef. A partir d'aquí, 
els visitants van obrir línies i en al-
gunes ocasions van arribar a l'àrea 
amb cert perill ben solucionat per 
Pol. Però va mostrar una gran fe-
blesa defensiva que el Mataró va 
aprofitar. Fiti va fer el millor gol 
del partit engaltant un xutàs des 
de fora l'àrea que va entrar per 
l'escaire per culminar una bona 
combinació de tot l'equip. I abans 
del descans Isma a la sortida d'un 
córner i Ricky en jugada personal 
van posar el 4-0 al descans. 

A la represa l'equip visitant bus-
cava el gol de l'honor, però li ana-
ven caient gols un darrere l'altre, la 
majoria en passades en profunditat 
que superaven bé la defensa rival. 
Youssef, Bargalló, Rodri, resolent 
un embolic dins l'àrea, i Dani, re-
matant una bona centrada d'Àlex, 
van arrodonir la golejada.

Bargalló a punt d'anotar el sisè. | D.F
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TERCERA
CATALANA

Young Talent líder

4a jornada (24 setembre)

Vilassar B - MOLINOS ...........................sus.
Arenys de Mar - LA LLÀNTIA .............. 2-2
Pomar - Santvicentí................................ 1-1
Premià Dalt - Poble Sec ....................... 5-2
Calella - La Salut .................................... 2-1
ROCAFONDA - CIRERA ............................ 1-3
Lloreda - Cabrils ....................................2-0
PLA D'EN BOET - Young Talent ............ 1-6
MATARONESA - Singuerlín ................... 2-3
Classificació 
Young Talent, CIRERA 10, MOLINOS, LA 
LLÀNTIA i La Salut 7; Cabrils, Poble 
Sec, Singuerlín, Premià Dalt,, Calella 
6; Arenys Mar, Lloreda i Santvicentí 5; 
MATARONESA, 3; Pomar 2; Vilassar Mar 
B i PLA D'EN BOET 1; ROCAFONDA 0.

5a jornada (30 set/ 1 octubre)
CIRERA - Calella  (DG 12 h) 
LA LLÀNTIA - Vilassar B  (DG 12:15 h)
MOLINOS  - Premià Dalt (DG 12 h)
Pomar- PLA D'EN BOET (DG 12 h)
Young Talent- MATARONESA(DS 18 h)
Cabrils - ROCAFONDA (DS 18:15 h)

No hi ha derbis
Aquest cap de setmana no hi ha 
derbis mataronins, però si tres partits  
interessants a casa nostra dels equips 
locals millor situats. 

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

El Cirera guanya un altre derbi 
i és colíder de 3a Catalana

2  MATARONESA

3  SINGUERLÍN

MATARONESA: Marcos, Edu (Chema 46’), 
Koke (Beltran 71’), Navarro, Lianes, Aitor 
(Ariel 46’), Carlos, Moya ( Hidalgo 79’), 
Axel (Espin 79’), Ibra, Nabil, Olmo i Pol.

Bon partit entre dos equips que van 
buscar el triomf. Primer Seidou i 
Ibra van marcar per a l'equip verd, 
però abans del descans els are-
nyencs van reduir diferències i 
abans del quart d'hora de la segona 
part van igualar.  Els llantiencs van 
acabar defensant el punt en inferi-
oritat per expulsió de Lamin als 81'.

1  ROCAFONDA

3  CIRERA

ROCAFONDA: Mérida, Berenguel (Collado 
80'), Rosa (Soufian 60'), Marc Bou (Águila 
72'), Soto, Tavero, Almazán (Navarro 
61'), Brassier, Dembo, Paby, Chennaki.
CIRERA: Jan Pol, Ximillo, Albertito, 
Izar, Isaac (Matas 78'), Baba (Cristian 
Romero 61'), Álvaro Yustos, Pol Esperalba 
(Mamadou 88'), Peque, Albert Garrido 
(Pereira 61') i Aleix (Juan 61').

Partit vibrant el disputat al 
Municipal de Rocafonda on el cuer 
va plantar cara a un dels líders.
Izar va avançar el Cirera als 21', 
però de seguida Soto va empatar.
A la represa les oportunitats es van 
succeir als dos costats fins que Izar 
va repetir als 70'. El Rocafonda va 
posar a prova a Jan Pol, fins que 
ja en el darrer minut Pereira va 
posar la sentència rematant una 
centrada de Matas.

EL VILASSAR B- MOLINOS 

SUSPÈS AL DESCANS
En la primera meitat la Mataronesa, 
molt desdibuixada, va veure com 
el Singuerlín posava el 0-2.

A la segona meitat els locals van 
mostrar el seu millor joc i van em-
patar amb gols d'Ibra (55') i Lianes 
(65'). Però la remuntada local es 
va veure tallada en el llançament 
d'un córner, on el Singuerlín va 
tornar a avançar-se. 

1  PLA D'EN BOET

6  YOUNG TALENT

PLA D'EN BOET: Jairo, Marc Pérez (Javi 
57'), Collado, Lluc Pera, Marc Palau, Eric, 
Carlos, Ordóñez (Elías 57'),Valle (València 
82'), Cortés (Daoudi 80') i Miquel (Vela 68').

El Molinos, que també es mantenia 
imbatut, va veure suspès el seu 
partit al camp del Vilassar de Mar 
B en el descans per un problema 
de salut del porter local.  En aquell 
moment, el Molinos anava guanyant 
per 0-1 amb gol d'Augusto Campos 
però jugava en inferioritat per ex-
pulsió d'Abel Moreno.

2  ARENYS MAR

2  LA LLÀNTIA

LA LLÀNTIA: Rubén Lloret, Llavero, 
Artero, Ibra, Ángel Vega (Lamin 58'), 
Jerreh, Bertolín (Montes 77'), Arafan 
(Yusupha 58'), Salvia, Seidou (Omar 85'), 
Said (Delfín 77').

El Pla d'en Boet es va avançar amb 
gol de Cortés, però el líder va em-
patar abans del descans (1-1).

A la represa gol en pròpia porta 
dels locals els va deixar tocats i els 
badalonins els van aixafar.

L'onze vencedor del Cirera. | CEDIDA
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el Esporttot WATERPOLO

La plantilla d'aquesta temporada del Quadis CN Mataró. | CN MATARÓ

Un partit europeu, el 2007, contra el Chaina de Grècia. | ARXIU EL TOT MATARÓ

A terres magiars arribarà a la 
"cinquantena europea"

Entre el dijous 28 i fins al diumen-
ge dia 1 el Quadis afronta una nova 
aventura europea a la ciutat hon-
garesa de Miskolc. Allà l'equip de 
Beto Fernàndez disputarà la fase 
preliminar, jugant contra el Primorac 
Kotor (Montenegro) el dia 28; el 
Miskolci VLC (Hongria), l'equip am-
fitrió, el dia 29; SK Hornets Kosice 
(Eslovàquia), dia 30 matí; White 
Sharks Hannover (Alemanya) dia 30 
tarda; i Shturm 2002 (Rússia), el dia 1.

D'aquest grup se'n classifiquen 
quatre per a una segona ronda on 
s'afegeixen els equips que cauen de 
la Champions. I d'aquella segona 
ronda ja sortiran els 8 equips que 
aniran a quarts de final. 

En principi els rivals més compli-
cats han de ser els montenegrins 
i els amfitrions, però russos i ale-
manys no es poden menysprear.

En el primer partit d'aquesta 
fase el Quadis CN Mataró com-
plirà la cinquantena de partits de 
competició europea. Una singla-
dura que va iniciar la tempora-
da 2003-04 i en la qual ha jugat 
contra equips d'Hongria, Turquia, 
Alemanya, Romania, Grècia, Itàlia, 
Rússia, Holanda, França, Portugal, 
Sèrbia, Irlanda, Txecoslovàquia, 
Israel, Montenegro, Croàcia i 
Ucraïna.

Duisbugr (ALE), Belfast (IRL), Porto 
(POR), Estrella Roja Belgrado (SER), 
Gènova (ITA), CSKA Moscou (RUS). 
A la segona es va trobar amb 
Strakonice (TXE) , Chania (GRE) 
i Jadran Merceg (MN). Va passar 
a quarts de final per primera ve-
gada caient davant el Sibenik de 
Croàcia, amb resultats d'11-6 allà i 
insuficient 16-13 aquí.

La següent participació va ha-
ver d'esperar tres temporades. Va 
ser la 2009-10. A la primera fase 
es va jugar contra Panathinaikos 
(GRE), Schuurman (HOL), Zvulun 
(ISR), Sori (ITA), CSK Moscou (RUS) 
i Mariupol (UCR). Es va superar i a 
la segona ronda es va trobar amb 
Nis (SER) i Patras (GRE) i se'ls va 
derrotar per jugar per segona ve-
gada els quarts de final contra el 
Brescia, caient per 11-5 a Itàlia i per 
7-10 aquí a Mataró.

I la darrera incursió va ser la 
temporada 2012-13. Es va entrar a 
la segona ronda directament jugant 
contra Amefoort (HOL), Istambul 
(TUR) i Debrecen (HUN). Tot i per-
dre amb aquest darrer equip es 
va passar a quarts de final on va 
venir a Mataró un dels equips més 
potents que ha visitat mai la nos-
tra ciutat, el Radnicki serbi, que 
va guanyar per 9-17, i després va 
rematar la feina a casa seva gua-
nyant per 14-5.

En total el Quadis ha jugat 49 
partits de competició europea dels 
quals n'ha guanyat 30, n'ha empa-
tat 2 i n'ha perdut 17. Veurem què 
passa a Hongria aquesta vegada...

La primera temporada va superar 
la primera fase contra Heybeliada 
(TUR), Ferencvaros (HON) i Rapid 
Bucarest (ROM) i a vuitens de final 
va caure davant el Chaina (GRE) 
amb un 9-7 aquí i 13-10 allà.

La temporada 2004-05 va ha-
ver de superar dues rondes prèvi-
es. A la primera davant Camogli 
(ITA), Dinamo Moscou (RUS), Aix-
les-Bains (FRA), Barendrecht (HOL) 
i Heybeliada (TUR). A la segona amb 
Polar Bears (HOL) i Sintez Kazan 
(RUS) com a rivals. A vuitens de 
final va caure davant el Panionios 
grec per 7-8 aquí i 7-5 a Atenes.

La temporada 2005-06 va 
superar la primera ronda davant 
Amadora (POR), Istambul (TUR), 
Vojvodina (SER), Hannover (ALE), 
Panionios (GRE) i Ferencvaros 
(HOM). A la segona va cauer davant 
el Brescia (ITA) i Duisburg (ALE).

La temporada 2006-07 a la 
primera ronda va tenir com a rivals 

El Quadis viatja a Hongria 
per disputar la LEN Eurocup
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La plantilla de la Sirena Centre Natació Mataró per aquest curs. | CNM
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Divendres es juguen les semi-
finals, i dissabte (13h) la final

L'equip de La Sirena CN Mataró 
afronta a partir d'avui divendres 
la possibilitat d'obtenir un títol a 
casa, ja que el Complex Joan Serra 
del CN Mataró serà la seu de la fase 
final de la Copa Catalunya, el primer 
torneig femení de la temporada.

L'equip de Florin Bonca va gua-
nyar el passat dissabte a la piscina 
del CN Sant Feliu, equip que aques-
ta temporada tornarà a jugar a la 

Divisió d'Honor Estatal, per un cò-
mode 6-13, i tot fa esperar que en 
la tornada que es jugava dimecres 
(i del qual no podem donar resultat 
en el moment d'escriure) hagi certi-
ficat la seva classificació. I el mateix 
es pot dir del CN Sabadell que va 
guanyar per 3-18 al Catalunya, del 
CN Sant Andreu que va doblegar 
per 3-17 el Rubí, i del CE Mediterrani 
que va superar per 14-5 el Terrassa. 

Les semifinals es disputaran el 
divendres i, si no passa res molt 

La fase final de la Copa Catalunya 
Femenina es disputa al CN Mataró

estrany, seran aquestes: Sabadell- 
Mediterrani a les 16:30 hores i LA 
SIRENA CN MATARÓ- Sant Andreu 
a les 18 hores. La final serà el dis-
sabte a les 13 hores.

El CNM ha jugat cinc finals
Recordem que ja fa quatre anys 
(temporada 2013-14) que l'equip 
mataroní no arriba a la final, ja que 
la temporada passada La Sirena 
va caure a semifinals davant el CN 
Sant Andreu, l'anterior davant el 
Sabadell i una abans també davant 
el CN Sant Andreu. 

Les cinc finals disputades: 
Temporada 2008-09:
Mediterrani - CNM El Tot 15-2  
Temporada 2009-10:
Sabadell - CNM El Tot 12-6
Temporada 2011-12: 
Sabadell - CNM El Tot 8-6
Temporada 2012-13: 
Sabadell - CNM El Tot 12-7
Temporada 2013-14: 
Sabadell - La Sirena CNM 13-8

El Quadis CN Mataró va dispu-
tar el passat cap de setmana la 
Supercopa Six Estatal a la piscina 
del CN Sant Andreu, superant el 
CN Barcelona a quarts, i caient a 
semifinals davant del Barceloneta 
que acabaria sent el campió derro-
tant a la final el Terrassa per 9-4

El partit de quarts de final va 
ser molt intens, amb domini de les 
defenses i en molts moments amb 
poc encert dels atacs i bones ac-
tuacions dels porters. El Quadis va 
portar el domini del marcador des 
del primer moment. En un parell 
d'ocasions va arribar a dominar 
de 3 gols (6-3 i 7-4), i al final va 

saber patir per acabar guanyant 
per la mínima.

El Quadis CN Mataró no va tenir 
cap opció de donar la sorpresa a se-
mis davant del potentíssim Atlètic 
Barceloneta, el campió de tot.

Els mariners a part del seu supe-
rior potencial, tenien l'avantatge de 

no haver jugat el dia anterior, i van 
marcar diferències des del primer 
quart (4-1) per evitar sorpreses. El 
segon quart va estar el millor de 
l'equip de Beto Fernàndez i el va 
aconseguir empatar per arribar 
al descans amb 5-2. Després els 
mataronins van anar acusant el 
desgast i l'equip barceloní va obrir 
forat fins a arribar als 9 gols finals 
de diferència.

7  QUADIS CNM

6  CN BARCELONA

QUADIS CNM: M. Lloret, R. Veich, 
J. Puig, M. Corbalán (1), V. Fernàndez 
(2), E. Mínguez (1), R. Loste, S. Ruiz, À. 
Codina (1), P. Barberna, Ll. Bertran, G. 
Yáñez (2).
PARCIALS: 3-2, 0-0, 3-1, 1-3.

El Quadis cau a la semifinal de la 
Supercopa Six Estatal

14 BARCELONETA

5  CNM QUADIS

QUADIS CNM: M. Lloret, R. Veich (1), 
J. Puig, M. Corbalán (2), V. Fernàndez 
(1), E. Mínguez, R. Loste, À. Codina, P. 
Barbena, Ll. Bertran, G. Yáñez (1).
PARCIALS: 4-1, 1-1, 3-1, 6-2.
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El conjunt veterà celebrant el títol a la mateixa embarcació. | MARUCHI CUADRADA

Les veteranes van obtenir el 
títol i les sèniors el segon lloc

El passat cap de setmana del 23 i 24 
de setembre es va celebrar a la lo-
calitat de Cambrils el Campionat de 
Catalunya de Llagut Català. Aquesta 
va ser l’última cita de la temporada 
competitiva de rem en Banc Fix, 
amb la presència de quatre tripula-
cions del Rem Capgrossos Mataró, 
i amb dues d’elles, les femenines, 

pujant al podi català.
L’equip veterà masculí va fer la 

feina ràpidament classificant-se per 
les semifinals de diumenge de la 
seva categoria a la primera elimi-
natòria disputada el dissabte. En 
una regata semifinal molt solvent la 
tripulació veterana es va classificar 
per la final A, que va ser molt ajus-
tada i on la qual l’equip mataroní va 
acabar finalment quart. D’aquesta 
manera l’equip tanca la temporada 

com a quart de Catalunya al cam-
pionat i sisè a la Lliga.

La tripulació sènior masculina 
va haver de remar la repesca de la 
seva categoria que va ser dominada 
en tot moment pels mataronins. A 
la competició de diumenge, en una 
semifinal molt complicada es van 
classificar per la final B, per aca-
bar en la segona posició, acabant 
sisens de Catalunya.

Les sèniors femenines arribaven 
amb la tercera posició a la Lliga. A 
les eliminatòries de dissabte van 
aconseguir guanyar la regata acon-
seguint classificar-se directament 
per la final A, on amb un frec a frec 
amb el Santa Cristina va acabar 
guanyant la tripulació de Lloret. 
D’aquesta manera les sèniors aca-
ben la temporada com a subcam-
piones de Catalunya.

Finalment les veteranes feme-
nines arribaven a la cita amb un 
objectiu clar: ser campiones de 
Catalunya. Ho van aconseguir clas-
sificant-se directament per la final 
i allà derrotant el Cambrils, el cam-
pió de lliga, tancant un gran any.

Dos podis per al Rem Capgrossos 
Mataró al Campionat de Catalunya

Aida Fàbrega durant el tram de bicicleta. | MITCHELL PHOTOGRAPHY

Oriol Gili, per la seva banda, 
va ser el 9è

Cap de setmana de poca activitat 
per a l'equip de triatló del Centre 
Natació Mataró, ara que ja ens apro-
pem a la recta final de la temporada 

2017. Només cinc components de 
l'equip del CNM van competir, i es 
van dividir entre la Half Sailfish 
Costa Brava i la Half de Menorca.

Els resultats més destacats van 
venir dels dos participants del CNM 

a la Half Costa  Brava. Principalment 
l'Aida Fàbrega que va finalitzar 
cinquena en la categoria absolu-
ta femenina amb un temps de 4h 
25´51”. En categoria masculina, 
l'Oriol Gili va acabar el novè ab-
solut amb un temps de 3h 57´13”.

A la Half Menorca, en la seva 
tercera edició, en Marc Rovira a la 
distància half (que, com bé diu el 
nom, es tractava d'una competició 
en distància de mitja Iron Man, és 
a dir 1900 metres nedant, 90 qui-
lòmetres en bicicleta i 21 de cursa 
a peu) va finalitzar el 36è de la ge-
neral amb un temps de 4h 59´36” 
i en distància curta (1000 metres 
nedant, 34 quilòmetres en bicicleta 
i 8 de cursa a peu), Judit Zaragoza 
va ser vuitena en categoria feme-
nina, amb un temps de 2h 08´16, 
i Xavi Sierra el 147è amb un temps 
de 2h 22´46”.

Aida Fàbrega cinquena a la 
Half Sailfish Costa Brava

el Esporttot POLIESPORTIU
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Club Volei Mataró queda tercer 
a la 1a fase de la Lliga Catalana

L'equip va estrenar nou pa-
trocinador i el seu nom oficial 
serà UEC LG Mataró

El poliesportiu Euskadi va ser, dis-
sabte a la tarda, seu d’un dels tri-
angulars, de la primera fase de la 
Lliga Catalana de Divisió d’Honor 
de Voleibol, competició en què par-
ticipen els nou equips catalans de 
la 1a Divisió Estatal femenina.

L'UEC LG Mataró –nom oficial 
de l’equip femení del Club Voleibol 
Mataró aquesta temporada– va per-
dre el primer enfrontament davant 
el Bordils per dos sets a zero, en 
un partit marcat pel nerviosisme 
de les locals que debutaven a la 
categoria. A més, al Mataró, un 
equip amb moltes cares noves a 
la plantilla, amb nou entrenador, 
Agustín Correa, i en plena fase de 
construcció, li va costar molt en-
trar en el partit.

Després d'aquest partit el Bordils 
va perdre davant el Sant Cugat B, 
el clar favorit, per 2-0.

L’últim partit de la jornada en-
frontava a les locals amb les valle-
sanes, en un partit, a priori, amb 
pronòstic clar i favorable pel Sant 
Cugat. Però les mataronines, sense 
la pressió ni els nervis del primer 
partit, van mostrar una cara molt 
diferent i amb un joc més ben or-
ganitzat i gràcies principalment al 
servei i a la tasca defensiva, van 
sorprendre guanyant en tres sets 

per 25-15, 21-25 i 16-14, després d'un 
partit molt emocionant.

Finalment l'UEC LG Mataró va 
quedar tercer classificat del tri-
angular pel desempat en el global 
de sets a favor i en contra, però va 
deixar una bona imatge al final de 
triangular.

Aquest pròxim cap de setmana 
es jugarà la segona fase de la Lliga 
Catalana (possiblement a Lleida) i 
la setmana següent començarà la 
competició de lliga de 1a Estatal, 
a casa dissabte, 7 d'octubre a les 
19:45, contra el Sabadell.

Correa nou entrenador
Agustín Correa serà l'entrenador 
del nou projecte del CV Mataró a 1a 
Estatal. Ha format part, entre d’al-
tres, del cos tècnic de la selecció 
espanyola absoluta. Com a juga-
dor i entrenador de primer nivell 
de platja i de pista té una enorme 
experiència que, sens dubte, serà 
molt important per un club que de-
buta a la competició estatal.

Plantilla de l'UEC LG Mataró
A LA FOTO DE LA PART SUPERIOR VEIEM LA 
PLANTILLA AL COMPLET. DRETS A AGUSTIN 
CORREA (ENTRENADOR), MONTSE CARVAJAL, 
MARINA MAÑAS, CLARÍS GARCIA, BEA CIVICO, 
IVETTE CALLORDA I JULIA VILLAR (LLIURES) 
ALBA MONTIEL, ÀLVAR JULIAN (PRESIDENT) 
DAVID CASAS (DIRECTOR ESPORTIU). AJUPIDES: 
ALBA SÀNCHEZ (JUVENIL), MARIONA RUBIO, AN-
GIE SOLDEVILA, LORENA MALDONADO, ANDREA 
JIMENEZ I SANDRA CAMPO.

La plantilla del UEC LG Mataró amb la segona equipació. | CEDIDA

Es tracta de la Comissió 
d'Atletes d'Europa

La Gàlia Dvorak ha estat escollida 
nova Presidenta de la Comissió 
d'Atletes d'Europa. Aquest càrrec, 
que assumeix amb il·lusió tot i re-
conèixer l'enorme responsabilitat 
que suposa, consistirà a fer d'enllaç 
directe entre els jugadors de tennis 
taula de tot Europa i la federació 
europea de tennis taula (ETTU). La 
Gàlia, com a membre del Consell 
Executiu que serà,  haurà de vet-
llar perquè els interessos dels pa-
listes arribin a la cúpula directiva 
de la federació i suposin millores en 
l'organització de les competicions 
i per als jugadors.

Comença la Divisió d'Honor 
Masculina amb derbi
Aquest dissabte comença la lliga 
de Divisió d'Honor Estatal de tennis 
taula en la qual participa el Quadis 
CN Mataró enquadrat en el grup 2. 

I la primera jornada ens porta 
derbi maresmenc, ja que l'equip 
mataroní visitarà a les 16.30 hores 
les instal·lacions del Calella. Els 
alttres equips que completen el 
grup són: Borges B, Olot, Badalona, 
Ripollet, Huetor Vega de Granada, 
La Zubia de Granada, Hispalis de 
Sevilla, Mijas (Màlaga), Alacant i 
Alzira (València).

Recordem que la temporada pas-
sada l'equip mataroní va acabar en 
tercer lloc del grup i va disputar a 
València les fases d'ascens estant 
ben a prop d'aconseguir-lo.

Gàlia Dvorak presi-
denta de la CAE

Nova responsabilitat per la Gàlia. | CNM
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Política: Redacció

 És habitual que l’Alcalde de 
Mataró David Bote faci públic a 
través de les xarxes socials alguns 
posicionaments polítics de caràc-
ter personal. Aquesta setmana, 
en plena mobilització ciutadana 
pro-Referèndum, el batlle local ha 
penjat un al·legat contra la pola-
rització en què reparteix crítiques 
tant a Rajoy com a Puigdemont i 
en la qual apunta a una votació 
acordada com la solució a la si-
tuació actual. "Com a demòcrata 
i com a ciutadà estic convençut 
que la crisi que patim s'ha de re-
soldre votant. Hem de prendre la 
paraula sobre el nostre futur. Però 

L’Alcalde penja a les xarxes socials un escrit crític tant 
amb Rajoy com amb Puigdemont

jo vull fer-ho amb totes les de la llei 
i amb totes les garanties", apunta 
en el seu text Bote que hi afegeix 
que "llavors, el meu vot serà per 

una Catalunya rica i plena, en una 
Espanya plural i oberta i en una 
Europa de pau i progrés".

Bote assegura que "Rajoy no 
encerta les causes que hi ha en 

David Bote: “La crisi que patim s'ha de 
resoldre votant”

L'Alcalde de Mataró David Bote utilitza Facebook per sincerar-se políticament

Protesta anti-Bote davant l'Ajuntament per l'1-O

Daniel Ferrer 

 Daniel Ferrer 

el descontentament de molts ca-
talans i catalanes" i assegura que 
"això no va només de policies, jut-
ges i llei, això també ha d'anar de 
parlar, escoltar-se, entesa i nego-
ciació". En aquest sentit assegu-
ra que "s'ha d'aplicar la llei, òb-
viament, però s'han d'obrir vies 
polítiques de diàleg i d'entesa".

"Es nota la tensió a Mataró"

Bote qualifi ca de "púgils de la ten-
sió" als Presidents espanyol i català 
i assegura que "cadascun busca la 
derrota i humiliació de l'altre, i així 
no hi ha sortida". També apunta 
que "cada dia les posicions estan 
més enconades i serà difícil re-
conduir-ho, a Mataró la tensió es 
nota i es viu".

En la part fi nal del seu redac-
tat, l'alcalde argumenta que cal 
una reacció: "Jo no sóc indepen-
dentista. Em considero un ciutadà 
lliure; em sento català, em sento 
espanyol i em sento de Mataró. 
Em costa entendre com hem ar-
ribat aquí i encara més em costa 
imaginar-me com ens en sorti-
rem d'aquesta. Quan estàs en un 
carreró sense sortida, no podem 
accelerar i estimbar-nos contra la 
paret. Aquesta no és la solució, la 
solució és maniobrar".

David Bote

"A Mataró la tensió es 
nota i es viu, les posici-
ons estan cada dia més 
enconades"

Ciutat núm. 1788 del 29 de setembre al 5 d'octubre de 2017
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Política: Cugat Comas

  El trencament del pacte de go-
vern entre el PSC i CiU a Mataró és 
una pantalla més present que mai. 
Si fi ns ara des del Partit Demòcrata 
de Mataró s'havia optat per pressi-
onar el seu soci de govern o propo-
sar una consulta al respecte entre la 
militància, aquest cap de setmana 
el president local Alfons Canela 
va fer arribar una carta a tots els 
associats anunciant que ha dema-
nat directament al cap del Grup 
Municipal Quim Fernàndez que 
abandoni el govern de la ciutat. El 

En l'àmbit nacional, el partit anuncia que demora qualsevol 
decisió fins que passi la data del referèndum de l'1-O

partit en l'àmbit local ha convocat 
una assemblea pel 5 d'octubre que 
hauria de validar i ratifi car aques-
ta postura. 

El Periódico va avançar el con-
tingut de la missiva, davant la qual 
no hi hi va haver resposta del Grup 
Municipal de CiU. Sí que ha mogut 
fi txa el partit en l'àmbit nacional, 
que ha instat la secció mataronina 
a demorar qualsevol decisió fi ns 
passat l'1 d'octubre. Al seu torn 
l'exalcalde Joan Mora va criticar, 
precisament, el paper institucio-
nal de l'Ajuntament i parlant de 
"tristor" pel fet que la posició de 

El PDeCAT ja ha demanat a CiU que 
trenqui l'acord de govern

Alfons Canela ja ha proposat la sortida de CiU del govern de Mataró  Cedida 

la institució no sigui la de facili-
tar el vot.

El desencadenant
 En la carta als seus membres a la 
que el Tot Mataró ha tingut ac-
cés, el PDeCAT assegura que la 
posició del PSC "molt contrari" 
al Referèndum va en contra dels 
ideals del partit, i expressen la seva 
voluntat amb aquestes paraules: 
"No veiem coherent ni viable, en 
aquests moments, i amb la situa-
ció que vivim a casa nostra, anar 
de la mà d’un partit (PSC) que no 
vetlla pels mateixos interessos i que 
davant les pressions coercitives 
de les darreres hores, no mostra 
el seu rebuig ni fa res. Ara, més 
que d’independència, es tracta 
d’atemptats contra llibertat d’un 
poble que vol decidir". Una de-
manda de ruptura en tota regla.

El moviment fet per l'executiva del partit a Mataró no és del 
gust del Partit Demòcrata a escala nacional, que ha demanat 
que no es produeixin moviments fins passat l'1 d'octubre. En 
aquest sentit el màxim responsable comarcal de la formació 
Carles Bosch assegura que "ara el més important és que hi hagi 
Referèndum, que se celebri i que surti el sí" i conclou dient que 
"tota la resta pot esperar, ens podem esperar i ens esperarem". 
Bosch remet a dies posteriors a diumenge per prendre decisions 
i confirma que ja s'ha instat l'executiva local a respectar aques-
ta ordre. "L'assemblea convocada la setmana següent serà el 
moment de valorar les opcions però durant aquesta setmana 
que queda no pertoca fer cap moviment", assegura Bosch, 
que afirma que "des de Mataró s'ha entès aquesta prioritat".

El PDeCAT reacciona: "Ara 
l'única prioritat és l'1 d'octubre"

@joanmorabosch

"No us podeu imaginar 
la tristor q sent algú q ha 
estat Alcalde d #Mataró 
veient l’Ajuntam empape-
rat amb cartells defensant 
el dret a votar. "
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Dissabte 

30 

de setembre

Concert //
22h //
Sala Clap (c. Serra i Moret, 
6. Mataró). // 
Taquilla: 5€. 
Anticipada: 3€.

TOMAWOK,
FESTA DUB I SOUND SYSTEM

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

'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 29 setembre / 22h 
/ Celler Castellví (C. Cuba, 42. 
Mataró) / Preu: 15€. Reserves: 
93.798.07.86.
Una degustació de vins acompa-
nyada de poesia visual i dansa, a 
càrrec de Dans Invitro. 

'La gent del ferro' i 'Sabater 
i detectiu'
Dies 29 i 30 setembre / 21h / Espai 
Cultural Can Bisa (C. Montserrat, 
8. Vilassar de Mar) / Entrada: 8€. 
Socis: 6€. 
Teatre amateur amb la Tropa Teatre. 
Representació de dos sainets de 
Francesc Ventosa i Francesc Comes, 
respectivament.

Festival Senseportes
Dissabte 30 setembre i diumenge 
1 octubre / Argentona
6è Festival d'arts al carrer. 
DISSABTE 30: 'Bluenette Sisters 
& The Seamen Orchestra': 11h, paret 
de les Mentides. 12h, itinerant. 20h, 
pl. de Vendre. 22.15h, itinerant. 'Puck 
Cinema Caravana': Pl. Nova 11 a 14h 
i 17 a 20h. 'Enginys Eko.poètiks' de 

cia. Katakrak: pl. Nova 11 a 14h i 17 
a 20h. 'Tut Turutut La Princesa' de 
cia. La Bleda: 17h pl. del Vendre.  
'A Cau D’orella': Itinerant Carrer 
Gran, 17 a 19h. 'La Kermesse' de 
cia. Ale Risorio: 18h pl. de l’Església. 
'Yeorbayu' de cia. Vaques: 19.15h pl. 
de l'Església. Píndoles Microteatre 
'L'increïble home bala', 'RIP (Rest 
in Pis)' i 'Yamazaki': 20h Centre 
Parroquial. 'Postskriptum': 21h 
Centre Parroquial. 'Corda i descor-
da' de Physical Momentum Project: 
21.30h Pl. de Vendre. 'Hotel la Rue' 
de cia. Totonco: 22.45h Can Doro. 
'Set up' de cia. Los Barlou: 24h pl. 
de l'Església. 
DIUMENGE 1: 'Kumulunimbu' de 
cia. Ortiga: 11h Teatre La Sala (pl. 
Nova). 'The Flamingos' de cia. Els 
Herrerita: 13h pl. Nova. 'Hotel La  
Rue' de cia. Totonco: 12h pl. Nova. 

Guia cultural

Les festes dub amb sound 
systems durant hores estan 

cada cop més de moda. Aquest dis-
sabte el Clap acollirà una d'aques-
tes cites amb un dels cantants de 
Raggamuffi n i Fast Style més re-
coneguts de l'escena. Serà un con-
cert amb una diversitat de ritmes i 
sons (Raggamufi n, Digital Reggae, 
Dancehall, Drum’n’Bass…) pensats 
per a què el públic balli i es mogui 
sota la hipnotitzant veu de l'Original 
Apache Tomawok. Jarny Jr i Polok 
Selecta remataran la nit a la sala 
petita del Clap, convertida en 
reducte jamaicà especialment 
per a l'ocasió.
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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. 

'Avui Ovidi'
Dissabte 30 setembre / 20.30h 
/ Can Vallerià (Pg. Coromina, 32. 
Premià de Dalt)
Espectacle que inclou poesia, can-
çons i textos d'Ovidi Montllor i al-
tres poetes. Direcció: Marc Ràmia 
i Eloi Aymerich.

'Otello' de Verdi
Dimarts 3 octubre / 20.15h / 
Foment Mataroní (c. Nou, 11. 
Mataró) / Preu: 16-18€. Teatre 
Principal (c. Església, 45-47. 
Arenys de Mar) / Preu: 15-17€.

Projecció en directe des de la Royal 
Opera House de Londres, de l'òpera 
en quatre actes de Puccini. 

INFANTIL // 

Biblioteca Popular Fundació 
Iluro (c. d'en Palau, 18. Mataró).
Divendres 29 setembre / 17.30h: El 
conte de la rotllana: "En Santi va a 
la Biblio", de Fundació el Maresme. 
Dimecres 4 octubre / 17.30h: Art 
Time: "Collage".
Dijous 5 octubre / 17.30h: Els Dijous 
a la Biblio... en anglès: 'There’s a 
monster in your book', by Tom 
Fletcher, illustrated by Greg Abbott. 

'El porc ferotge'
Diiumenge 1 octubre / 18h / 
Teatre Principal (c. Església, 45-
47. Arenys de Mar) / Anticipada: 
5€. Taquilla: 6€. 

De Carlo Goldoni. A càrrec del Grup 
Artístic Carles Xena.

Nascuts per Llegir: 'Del bres-
sol a la lluna'
Dilluns 2 octubre / 17.30h / 
Biblioteca Municipal Ernest Lluch 
i Martín (c. Sta.Eulàlia, 66-80. 
Vilassar de Mar)
Contes per a nadons amb Gina 
Clotet. Adreçat a famílies amb 
nadons fi ns a 3 anys.

Biblioteca Pública Pompeu 
Fabra (Pl. Occitània, s/n. Mataró).
Dimarts 3 d'octubre / 18h: L'hora 
del conte Dia internacional dels ani-
mals "Contes del bosc i altres histò-
ries", a càrrec de Montse Margalef.
Divendres 6 d'octubre / 18h: El 
Club Superagents Lectors (9 a 12 
anys): 'L’al·lucinant, galàctic i piràtic 
viatge del pare', de Neil Gaiman. 

SARSUELA /

'Cançó d'amor i de guerra'
Diumenge 1 d'octubre / 18h / 
Foment Mataroní (c. Nou, 11. 
Mataró) / Preu: 22€ Reduïda: 20€.
XIII Cicle de Sarsuela. Companyia 
de Sarsuela Ciutat Comtal, cor 
Lírica de Sant Andreu, Orquestra 
Aula Lírica. Direcció: Aníbal Gil.

 CONCERT /

Cicle Músiques Tranquil·les: 
'Joan Rovira'
Dijous 5 octubre / 20h / Casal 
Nova Aliança (c. Bonaire, 25. 
Mataró) / Entrada: 10-13€.
Festa-Autor que combina la música 
festiva amb la música més perso-
nal, capaç de fer ballar i emocionar.
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CONFERÈNCIA /

'75 anys de tracció a vapor 
a RENFE'
Divendres 29 setembre /  19h 
/ Biblioteca Pompeu Fabra (Pl. 
Occitània, s/n. Mataró) 
Conferència de Jordi Valero, tècnic 
de material ferroviari de RENFE 
i especialista en tracció a vapor.

FIRA /

Expomercat d'Art 2017
Dissabte 30 setembre / De 18 a 
21h / Plaça Xica (Mataró)
Exposició i venda d'originals a 
càrrec d'artistes: pintures, di-
buixos, gravats, escultures, ce-
ràmiques. Organitza: Associació 
Comerciants Casc Antic Mataró.   

Un món de llibres
Dimecres 4 octubre / 19h / 
Biblioteca Antoni Comas (C. de 
Prat de la Riba, 110. Mataró)
Tertúlia moderada per Maite 
Lafontana sobre 'La llei del me-
nor' d'Ian McEwan.

Presentació llibres Lluís Solà
Dijous 5 octubre / 19.30h / Dòria 
Llibres (C. Argentona, 24. Mataró)
Presentació dels llibres 'Poesia 
completa' i 'Llibertat i sentit, re-
fl exions sobre la condició humana', 
de Lluís Solà.

Tardor Literària
Dijous 5 octubre / 19.30h / 
Biblioteca Municipal (c. Gran, 3-5. 
Argentona)
Tertúlia amb les autores de la novel-
la "El secret del meu turbant" de 
Nadia Gulham i Agnès Rotger.

'La mort d’un familiar. Com su-
perar un procés de dol?'
Dijous 5 octubre / 19h / Fundació 
Hospital (c. Sant Pelegrí, 3. Mataró).
Xerrada a càrrec de Yolanda López, 
psicòloga especialista en teràpia 
de dol i en la conducció de grups 
psicològics i grups de dol.

RUTES I VISITES //

Vil·la romana de Torre Llauder
Dissabte 30 setembre / 19h / Vil·la 
romana de Torre Llauder (Mataró) 
Visita guiada a les restes de la vil·la 
romana que va pertànyer al terri-
tori de la ciutat d’Iluro.

Conjunt barroc dels Dolors
Dissabte 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.

El modernisme a Mataró
Dissabte 30 setembre / 18h / 
Ajuntament de Mataró
Ruta urbana pels edifi cis més signi-
fi catius del modernisme mataroní.

Mataró, un passeig per la 
història
Diumenge 1 octubre / 11h / 
Ajuntament de Mataró
Visita guiada per la ciutat, a través 
de la seva història, d’anècdotes i 
lectures.

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. 

Biblioteca Antoni Comas (C. 
de Prat de la Riba, 110. Mataró).
Dimecres 4 octubre / 19h: L'hora 
del conte especial fi ra ferroviària:  
"Els gegants del Pi van de festa a 
Mataró" a càrrec de Cecília Vallès.
Divendres 6 octubre / 18h: 
Taller familiar especial Any Puig i 
Cadafalch: "Vitralls modernistes".

'Els calaixos del cel'
Dijous 5 octubre / 18h / Biblioteca 
P. Fidel Fita (c. Bonaire, 2. Arenys 
de Mar)
Hora del conte a càrrec de l'Ada 
Cusido.

XERRADES I LLIBRES /

'El carrer és nostre'
Dissabte 30 setembre / 12.30h 
/ Biblioteca Municipal (C/ Gran, 
3-5. Argentona)
Presentació del llibre, relat sobre 
les arts escèniques de carrer a 
Catalunya dels periodistes Aída 
Pallarès i Manuel Pérez.

Club de Lectura
Dilluns 2 octubre / 19h / Jardinets 
de la Biblioteca Ilturo (c. Sant 
Joan, 8. Cabrera de Mar)
Tertúlia amb "El tallador de canyes" 
de Junichirô Tanizaki.

Véns a la tertúlia?
Dimecres 4 octubre / 19h / 
Biblioteca Pompeu Fabra (Mataró)
Tertúlia literària al voltant de l'obra 
'El tallador de canyes', de Junichiro 
Tanizaki.

Agenda www.totmataro.cat/agenda 
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FESTES i FIRES //

Festa de la Diversitat
Dissabte 30 setembre / 10h / Plaça 
de l'Església (Arenys de Mar)
Tallers, activitats infantils, mostra 
gastronòmica i cultural.

Holi Color Party UBM
Dissabte 30 setembre / 17h / 
Plaça de l'Ajuntament (Mataró)
La Holi d'Adolescents.cat arriba 
a Mataró. Una festa plena de co-
lors i música amb Roger Carandell 
i Ernest Codina, i dj convidat 
de Cocoa. Organitza: Unió de 
Botiguers de Mataró.

Activitats festives d’inici de 
curs 2017/18  
Dissabte 30 setembre / Les 
Esmandies (Rda. O'Donnell, 94. 
Mataró)
11h: Ballada de sardanes amb la 
Cobla Palafolls. 17h: Cercavila de 
Gegants, jocs, racons, contes i be-
renar. Organitza: AVV Peramàs 
Esmandies, Esplai Garbí i MEM.

Fira d'artesania
Diumenge 1 octubre / De 10 a 15h 
/ La Riera (Arenys de Mar)
Venda de productes artesanals. 

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

IV Setmana de la memòria 
històrica
De l'1 al 8 d'octubre / Argentona
Cicle de xerrades, cinema i música. 
Diumenge 1: 17h Centre Parroquial, 
Cinema infantil "Al sostre del món". 
Dilluns 2: 19h Saló de Pedra, taula 
rodona "Experiències i gestió en 
l'organització d'arxius".
Dimarts 3: 19h Saló de Pedra, taula 
rodona i debat "La situació de la 
participació i el voluntariat a les 
entitats argentonines".
Dimecres 4: 19h Saló de Pedra, 
xerrada "Qui recorda és qui no 
pot oblidar", amb Manuel Delgado, 
antropòleg i professor de la UB.
Divendres 6:  20.30h a la Sala 
d'Argentona, "Cantut, cançons i 
músiques dels avis", amb Carles 
Belda i Sanjosex (entrada: 4€).

Nit de la Cultura
Divendres 6 octubre / 20.30h / 
Nau Gaudí (c. Cooperativa, 47. 
Mataró) / Aforament limitat.
La Direcció de Cultura ha convocat 
la 1a edició dels Guardons Cultura 
Mataró, el més alt reconeixement 
que dona la ciutat als seus crea-
dors i agents culturals.

X Mataró camina per 
l'Alzheimer
Diumenge 8 octubre / 8h / Des de 
l'Ermita de Sant Simó (Mataró) / 
Preu: 8€. www.afamaresme.org
Caminada popular solidària, tres 
recorreguts: 2.7, 10.5 i 14 km. En 
acabar, festa solidària de 13 a 19h 
al Parc Central.

GASTRONOMIA /

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

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

Agenda núm. 1788 del 29 de setembre al 5 d'octubre de 2017

Agenda 1788.indd   5 27/9/17   16:41



'Caminar sobre el gel'
Can Palauet (c. d'en Palau, 32. 
Mataró) / Inauguració: dissabte 
30 de setembre a les 12h. Fins al 
7 de gener. 
'Èpica i disfuncionalitat en la pràc-
tica artística'. Exposició col·lectiva.

'La innovació del ferrocarril a 
Mataró: la modernització de la 
R1 a principi del s. XX'
Centre Cívic Espai Gatassa (C. 
Josep Montserrat Cuadrada, 1. 
Mataró) / Del 2 al 16 d'octubre.
Fotografi es de la col·lecció Nubiola.

Biblioteca Pública Pompeu 
Fabra (Pl. Occitània. Mataró).
Del 2 al 27 d’octubre:
• 'En Biada i el tren de Mataró'.
Del 3 al 20 d’octubre:
• 'A mi aire', fotografi es de natura 
de José Luís Trinidad Millán.
Del 2 al 27 d’octubre:
• 'En Biada i el tren de Mataró', il-
lustracions d’Agnès Vallès.
Fins al 14 d'octubre: 
• 'Històries dins d’una ampolla', 
miniatures de Guillem Aymerich.

'Arte Azul'
Biblioteca Antoni Comas (C. Prat 
de la Riba, 110. Mataró) / Del 5 al 
28 d'octubre.
Retrats hiperrealistes a bolígraf 
blau per l'artista Pablo AD.

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.

Ateneu de la Fundació Iluro 
(La Riera, 92. Mataró). 
Fins al 8 d’octubre:
• 'Maristes, 200 i +', bicentenari 
de la seva fundació.
Fins al 5 de novembre.
• Col·lectiva Sant Lluc 2017

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.

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' .

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.

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

'Tres artistes Tres'
Museu Arxiu Can Caralt (Sant 
Andreu de Llavaneres) / Fins a l'1 
d'octubre.
Guanyadors III Concurs de Pintura 
i Escultura.

'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. 

'Al punt de sal'
 Museu Marès de la Punta (c. 
Església, 41. Arenys de Mar) / 
Fins al 17 de desembre.
Exposició organitzada pel Museu 
Mollfulleda de Mineralogia.

Can Serra. Museu de Mataró (El 
Carreró, 17, Mataró) / Exposició 
permanent. 
• "Iluro, ciutat romana". 
• "Mataró, ciutat mediterrània". 

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

INAUGURACIÓ /

'Papers'
La Destil·leria (Camí Ral, 282. 
Mataró) / Inauguració: dissabte 
30 de setembre a les 19.30h. Fins 
al 9 de novembre.
Una exposició de l’artista Josep 
Serra. Expressionisme abstracte 
sobre paper.

AgendaExposicions núm. 1788 del 29 de setembre al 5 d'octubre de 2017
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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).

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

ACTIVITATS //

'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 //

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). 

Catalunya, Literatura, Informàtica, 
Coneixements de smartphones. • 
Tardes de cinema (mensual). • 
Sesions formatives. • Excursions. 

Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Excursions: Dijous 19 d'octubre 
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.

Per a enviar informació:

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C. d'en Xammar, 11. Mataró.

www.totmataro.cat/gentgran
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Organitza:

X Mataró camina per

8 d’octubre de 2017

A
Tres recorreguts:

B
C

14 km
10,5 km
2,7 km

Sant Martí
de Matade Matade Mata

Sant Martí
de MataAvituallamentAvituallamentAvituallament

AvituallamentAvituallament

CargolCargol

(Esmorzar a partir
de les 9,30 h)

[Fi de la caminada]

(Esmorzar a partir
de les 9,30 h)

[Fi de la caminada]

Sant MiquelSant Miquel

Turó
d’Onofred’Onofred’Onofre

Arnau

Turó
d’Onofre

Arnau

AvituallamentAvituallamentAvituallament
Ermita

Santa Rita
Ermita

Santa Rita

Ermita
Sant Simó
Ermita
Sant Simó

Nou Parc
Central

Nou Parc
Central

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

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

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

CarreteraCarretera
de Mata

Carretera
de MataA

Tres recorreguts:

B
C

14 km
10,5 km
2,7 km

Sant Martí
de MataAvituallament

Avituallament

Cargol

(Esmorzar a partir
de les 9,30 h)

[Fi de la caminada]

Sant Miquel

Turó
d’Onofre

Arnau

Avituallament
Ermita

Santa Rita

Ermita
Sant Simó

Nou Parc
Central

Can Bruguera

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

Carretera
de Mata

• Samarreta
• Esmorzar
• Sorteig de regals

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

Facebook:

facebook.com/afamaresme

Twitter:

@afamaresme

www.afamaresme.org
+ info: 93 798 84 81 - 93 796 32 00

SORTIDA

ARRIBADA
Festa solidària

de 13 a 19 h
Al nou Parc Central

Gent gran
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Música: Laia Mulà

 El divendres 6 d'octubre de les 
8 del vespre fi ns a les 11 de la nit, 
els amants de la música i el swing 
tenen una cita a l'escola Health 
& Dance de Mataró. 'Profesor 
Cunningham & His old school' 
realitzarà un gran concert a rit-
me de jazz i swing, una estona 
per gaudir i ballar amb la millor 
companyia i amb una música de 
qualitat plena de ritme de la mà 
d'aquesta formació musical.

Per participar-hi, cal adquirir 
una entrada anticipada per 10 eu-
ros o per 12 euros a taquilla. Es 
pot reservar l'entrada enviant un 

L'escola Health & Dance de Mataró oferirà un gran 
concert de jazz i swing el divendres 6 d'octubre 

correu a laurallacunahd@gmail.
com o trucant al 682.44.73.15.

Profesor Cunningham 
& His old school
Adrian Cunningham és un músic 
polifacètic vingut de Nova York 
i amb un gran prestigi interna-
cional que toca el saxofon tenor 
i soprano, el clarinet, la fl auta i 
canta. Originari d'Austràlia, és un 
dels millors músics de jazz, el qual 
encapçala la formació 'Profesor 
Cunningham & His old school', 
juntament amb Charlie Caranicas 
a la trompeta, Matt Musselmann al 
trombó, John Merrill a la guitarra, 
Dalton Riddenhour al piano, Jim 

Una cita amb grans músics de swing: 
'Profesor Cunningham & His Old School'

Profesor Cunningham, en acció durant un concert Cedida 

Robertson al baix i Paul Wells a la 
percussió.

Una escola pionera
L'escola Health & Dance de Mataró 
ha nascut de la ballarina de swing 
Laura Llacuna i ofereix grups de 
formació de lindy hop, tango, line 
dance, blues, salsa cubana, ioga i 
zumba, entre altres disciplines, 
amb professors de primer nivell 
com Eduard Paredes i Martí Elias. 
A més, també ofereixen classes de 
swing per a infants. Es tracta d'un 
tipus de ball en parella nascut a 
Nova York als anys 30 i que dar-
rerament s'ha popularitzat amb 
rapidesa a molts indrets del món.

núm. 1788 del 29 de setembre al 5 d'octubre de 2017Cultura
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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 

Operación Concha  12:15  16:00  18:15  20:30  22:45  01:00

Madre!  12:00  16:00  18:30  20:00  22:30  00:00

 [En VOSE DM.]  22:10             [En VOSE]  12:20

La llamada  12:15  16:00  18:15  20:30  22:45  01:00

La cordillera  12:10  16:30  19:10  21:45  00:15

La reina Victoria y Abdul 12:10  16:30  19:00  21:30  00:00

 [Exc. dm.]  21:30            [En VOSE DM.]  21:30

El lego ninjago. Película 

 12:15  16:00  18:10         [Ds.]  19:10        [En català] [dv.-dg.] 15:50       

Kingsman: El círculo de oro 12:00  16:20  18:00  19:10  22:00  

00:00           [Excepte dm.]  20:50         [En VOSE DM.]  20:50 

Alibi.com, Agencia de engaños [Dl.-dj.] 16:00  01:00

Detroit 21:00

Jacques  [Dl.-dj.] 15:50        [Exc. dm.]  21:15        

It 12:00  16:45  18:20  19:30  22:15  00:00          [En VOSE dm.]  21:15

La niebla y la doncella 01:00 

El otro guardaespaldas 00:40       [Exc. dm.] 22:!0 

Barry Seal: el traficante 12:10  16:40  21:40  00:15

 [Exc. ds.] 19:10         [Dj.] 16:00

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

Emoji, la película [Dv.-dg.] 12:15  16:20

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

La hora del cambio 
 21:00 (28 set.) V.O.S.E.          21:00 (30 set.)          19:00 (1 oct.)  

El sostre del món 17:00 (1 oct.)    

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

La hora del cambio 18:00  (30 set. i 2 oct.)

Dancing Beethoven 20:00 (30 set. i 2 oct.) V.O.S.E.

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

Mother   16:00  18:00  20:20  22:40 

La reina Victoria y Abdul  18:20  20:30  22:40  

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

El lego ninjago. Película  16:30  18:30  19:30       [dv.+dl.-dj.] 18:15 

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

Alibi.com, Agencia de engaños 16:10  21:30     [dv.+dl.-dj.] 17:45 

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

Churchill 16:00   

Barry Seal: el traficante  16:00  20:15  22:30 

El otro guardaespaldas  20:30      [dv.+dl.-dj.] 20:15

Tadeo Jones 2 16:00  17:45  18:15

La seducción                  22:45          [dv.+dl.-dj.] 22:30

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema
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   El Festival de documental mu-
sical In-Edit arriba a Vilassar de 
Mar en una exhibició que pretén 
ser un tast pels espectadors. Tindrà 
lloc els dies 29 i 30 de setembre a 
partir de les deu del vespre i pro-
jectaran dos documentals, seguits 
de sessions musicals. L'accés és 
gratuït i obert a tothom i tindrà 
lloc a la plaça del Círcol. Aquest 
'In-Edit on tour' ofereix un tast del 
Festival que se celebra a Barcelona 
des de fa 15 anys.

Els dos documentals seleccio-
nats per aquest tast és Callas el 
dia 29, de Tony Palmer, i Rumba 3 
- De ida y vuelta,  el dia 30, de Joan 
Capdevila i David Casademunt. 

In-Edit on tour a Vilassar

El primer és un documental en 
anglès que ofereix un retrat de la 
soprano Maria Callas que va viure 
la vida com un personatge d'òpe-
ra. En segon lloc, Rumba 3 és un 
fi lm sobre rumba catalana que 
va rebre el premi al millor docu-
mental nacional el 2015. Després 
de les projeccions un discjòquei 
completarà la vetllada.

El Festival In-Edit Barcelona 
constitueix el certamen de cine-
ma documental musical amb més 
espectadors arreu del món. Ara es 
proposa començar a Vilassar de 
Mar un tour per celebrar el seu 
15è aniversari apropant aquest 
gènere a nous espectadors.

  

Pregunta de la setmana
Per quina pel·lícula va guanyar 
Javier Bardem un Goya al millor 
actor secundari?

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

Resposta del núm. 1786
"Pa negre"

Guanyadors:
· Carlos A Caballero Caballero
· Josep Manel Torrent Tripiana

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

Un festival de documental musical

núm. 1788 del 29 de setembre al 5 d'octubre de 2017
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La cartellera dels "cines" sempre a un 
clic a www.totmataro.cat/cinema

Cinemes Les estrenes núm. 1788 del 29 de setembre al 5 d'octubre de 2017

MADRE!

Un home deixa entrar a casa seva a dues 
persones a qui no havia convidat i la 
seva dona comença a no entendre res. El 
comportament del seu marit es torna es-
trany i ella s'estressa cada vegada més i 
intenta fer fora als intrusos. 
Direcció: Darren Aronofsky
Intèrprets: Jennifer Lawrence, Javier 
Bardem, Michelle Pfeiffer
120min

LA CORDILLERA

En una cimera de presidents a Xile per definir 
estratègies i aliances geopolítiques, el presi-
dent argentí viu un drama polític i familiar que 
l'enfronta a les seves pitjors pors. Li tocarà 
prendre dues decisions que poden canviar el 
rumb de la seva vida personal i professional.
Direcció: Santiago Mitre
Intèrprets: Ricardo Darín,  Dolores Fon-
zi,  Érica Rivas
114min

LA LLAMADA

Dues adolescents es troben en un cam-
pament d'estiu cristià. La seva passió 
pel reggaeton es veurà capgirada per un 
seguit d'aparicions de Déu. Una adapta-
ció cinematogràfica del musical de gran 
èxit a Espanya.
Direcció: Javier Ambrossi,  Javier Calvo
Intèrprets: Macarena García,  Anna Cas-
tillo,  Belén Cuesta
145min

OPERACIÓN CONCHA

Una comèdia d'acció que mostra la his-
tòria d'un empresari sense escrúpols 
que lidera una productora de cinema 
que està a la ruïna. Crea un pla per 
enganyar a una inversora mexicana 
milionària.
Direcció: Antonio Cuadri
Intèrprets: Jordi Mollà, Karra Elejalde,  
Unax Ugalde
115min

PHANTASMA: DESOLACIÓN

Un home viatja de poble en poble con-
vertint els morts en el seu propi exèrcit. 
Utilitza unes esferes mortals contra tot 
aquell que se li oposi. En Mike i el seu 
germà intentaran aturar-lo amb totes les 
seves forces. 
Direcció: David Hartman
Intèrprets: Reggie Bannister,  A. Mi-
chael Baldwin,  Kathy Lester
101min

AMARILLITO

Una pel·lícula d'animació francesa que 
mostra les aventures d'una petita au que 
troba la seva raó de ser en unir-se a un 
gran grup d'ocells migratoris durant el 
seu viatge. Amb ells el petit Gus desco-
brirà una nova manera de viure plena 
d'emoció. 
Direcció: Christian De Vita
Intèrprets: Animació
90min
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L'handbol arriba amb il·lusió
a Caldes d'Estrac Nova extraescolar esportiva a 

l'escola primària de Caldetes

 Un nou esport va arribar l'any passat 
a Caldes d'Estrac: l'Handbol. Ho va fer 
de la mà del CH Llavaneres Maresme, 
els equips del qual s'anomenen des de 
la passada temporada Llavaneres-Caldes 
d'Estrac, i juguen a les dues viles veïnes. 
Aquest 2017, des del club maresmenc i 
amb el suport de l'ajuntament segueixen 
amb la promoció d'aquest esport i en 
aquesta línia han ofert una nova extra-
escolar, dues tardes la setmana, al pati 
de la mateixa Escola Sagrada Família.

Inscripcions i portes obertes
Les inscripcions estan obertes al mail  
escola@chllavaneres.cat, i les jornades 
de portes obertes seran dimarts i dijous 
a la tarda quan els petits i petites surten 
de classe (a les 16:30h). 

ArgentonaMaresme núm. 1788 del 29 de setembre al 5 d'octubre de 2017
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 L'Ajuntament de Mataró ha pre-
sentat un recurs de cassació davant 
el Tribunal Suprem contra les dues 
sentències del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (TSJC) que 
tomben la planifi cació urbanísti-
ca que havia de facilitar la cons-
trucció d'un Corte Inglés al centre 
de la ciutat. Aquestes sentències 
anul·len la volumetria prevista pel 
futur centre comercial, així com el 
desmuntatge i trasllat de la nau de 
Can Fàbregas a la vorera d'enfront 
amb l'objectiu d'alliberar el seu so-
lar original per poder-hi construir 

L'Ajuntament justifica el trasllat i reconstrucció de l'antiga nau de 
Can Fàbregas perquè es va decidir convertir-la en equipament públic

el Corte Inglés. L'Ajuntament al-
lega que reconstruir, rehabilitar 
i convertir Can Fàbregas en un 
equipament públic li donarà un 
plus de valor que no tenia a la seva 
ubicació original ni en el planeja-
ment urbanístic previ al projecte 
impulsat per l'Ajuntament, ja que 
es tractava d'una fi nca privada.

Aquesta és la resposta que dóna 
el consistori al TSJC, després que 
l'alt tribunal critiqués l'Ajunta-
ment per actuar amb l'únic ob-
jectiu d'evitar la preservació del 
patrimoni cultural que representa 

Recurs al Suprem per intentar 
salvar el Corte Inglés

El solar i el desmuntatge de Can Fàbregas

Can Fàbregas. Segons va argumen-
tar el TSJC en el seu moment, el pla 
pretès pel consistori era "irracio-
nal" i considerava "inversemblant" 
l'operació de desmuntatge i trasllat 
d'una nau catalogada per alliberar 
un solar per als grans magatzems.

El pas a equipament públic
Al recurs de cassació, en canvi, 
l'Ajuntament sosté que en el pla-
nejament aprovat el 2008, i vigent 
fi ns a 2012, la nau de Can Fàbregas 
es reconstruiria en una fi nca de 
propietat privada, sense cap utilitat 

Ciutat
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 L'Institut Damià Campeny va lle-
gir un comunicat condemnant pú-
blicament la situació de repressió 
de les garanties democràtiques da-
vant dels fets ocorreguts la setmana 
passada en relació al Referèndum 
de l'1 d'octubre. 

Consideren que una de les seves 
tasques com a centre educatiu és 
la de desenvolupar el pensament 
crític entre els seus alumnes. 

Per aquest motiu rebutgen “tan-
car els ulls davant la privació de 
les llibertats més fonamentals de 
la ciutadania” i demanen a les 

L'institut fa un comunicat arran dels darrers fets polítics 
i socials del país

autoritats “actuar amb responsa-
bilitat i no traspassar els límits de 
la democràcia”.

Diàleg, pactes i acords
Des del seu compromís educatiu 
van demanar en el comunicat l'ús 
de la via del diàleg, dels pactes i 
els acords, “encara que aquests 
impliquin renúncies, acostaments 
o distanciaments”. Opinen que no 
poden permetre la supressió de la 
llibertat d'expressió, entre altres 
drets fonamentals que han estat 
perseguits. | Redacció.

El Campeny demana 
responsabilitat a les autoritats

La concentració a l'IES Damià Campeny  Cedida El solar i el desmuntatge de Can Fàbregas  Arxiu 

pública, mentre que en les modi-
fi cacions de 2013, després de la 
primera sentència contrària al pla-
nejament, l'Ajuntament adquiria 
el compromís de reedifi car la nau 
"com a equipament públic i amb 
un edifi ci adossat per a gaudi de 
tots els ciutadans".

En la seva argumentació, l'Ajun-
tament també recorda que aques-
ta no és la primera vegada que 
es trasllada patrimoni catalogat i 
posa l'exemple del claustre de Los 
Jerónimos de Madrid, un monu-
ment històric i artístic que va ser 
traslladat i incorporat al Museo del 
Prado per facilitar l'ampliació de 
l'equipament. | C.C.

núm. 1788 del 19 de setembre al 5 d'octubre de 2017
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 Anna Aluart 

La Plaça de l'Havana, l'autèntic cor del barri  Daniel Ferrer 

L'Havana 

Barri
a barri

ESPECIAL BARRI A BARRI HAVANA 1788.indd   2 27/9/17   17:41
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 Anna Aluart 

 Com és la gent de l'Havana?

No visc al barri però hi treballo 
cada dia i, pel que veig des de la 
farmàcia, és un barri en què tot-
hom es coneix i fa caliu. Està for-
mat per moltes famílies que hi 
viuen de sempre. Majoritàriament 
hi viu gent gran que porta tota la 
vida al barri i parelles joves que 
trien aquesta zona per viure-hi.

Que és el millor del barri?

Crec que el fet que hi hagi tres es-
coles de primària ajuda a què hi 
hagi molt bon ambient i molta 
vida. A la plaça de l'Havana i als 
seus voltants s'ha format un petit 
nucli comercial que encara dóna 
més vida a la zona. Té la platja i el 
centre molt a prop i, per tant, és 
un barri tranquil però molt actiu.

La propietària de la Farmàcia de l'Havana, Conchi Yañez  Daniel Ferrer 

"És un barri tranquil i actiu"
Conchi Yañez és la propietària des de fa cinc anys de la 
Farmàcia de l'Havana, un negoci amb més de 50 anys

Té tots els equipaments que 
necessita?

Des del meu punt de vista el barri té 
pràcticament tot el que es necessita 
pel dia a dia. Hi ha un casal d'avis, 
organitzem festes de barri, festes 
de carrer com la del carrer Sant 
Pelegrí o la del carrer Sant Ramon, 
i moltes d'altres activitats. També 
comptem amb forces connexions 
d'autobús i el centre de la ciutat 
ens queda molt a prop. M'agrada 
molt la vida aquí i ens hi sentim 
tots molt a gust.

A part d'aquests elements, hi 
ha alguna mancança?

L'únic que hi falta, que penso que 
és important, és un supermercat 
perquè van tancar el que hi havia al 
carrer Floridablanca i no en tenim 
cap més. També penso que hi ha 
grans espais desocupats que abans 
eren fàbriques com, per exemple, 
la Seat, que se'n podria fer ús però 
estan quedant abandonats.

núm. 1788 del 29 de setembre al 5 d'octubre de 2017
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 Com a president de l'empre-
sa, quina és la teva implicació 
en el barri?

Ja estic jubilat però sóc el presi-
dent de la companyia de l'Oca, 
Productes Codina, i cada dia 
vinc dues hores a l'empresa per 

mantenir-hi el meu vincle. Visc 
al centre de Mataró però com que 
l'empresa està a l'Havana des del 
1981 estem molt vinculats a la vida 
del barri. Abans l'empresa estava 
situada a l'Avinguda Perú però ens 
vam traslladar aquí per ampliar el 
negoci. Aquell espai se'ns havia 

Antoni Codina

Creus que al barri hi ha 

tots els equipaments 

necessaris?

"Des del meu punt de 
vista té de tot el que els 
veïns poden necessitar: 
transport públic, comer-
ços, escoles, aparca-
ments, etc. No hi falta de 
res i l'ambient és molt bo: 
és un bon lloc on viure o 
treballar."

Antoni Codina és el President de Productes Codina  Daniel Ferrer 

“El barri té tot el que els 
veïns poden necessitar"
Antoni Codina és el president de Productes Codina, la 
gran empresa situada al barri de l'Havana que fabrica els 
coneguts detergents 'La Oca'

barri a barri L'Havana
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El ritme de producció La Oca  la converteix en una de les empreses referents de la ciutat  Daniel Ferrer 

quedat petit i aquí disposem d'uns 
5.000 metres quadrats entre l'espai 
de fabricació, magatzem, logística, 
ofi cines i el laboratori.

Quin paper té l'empresa 
Productes Codina al barri?

Des del meu punt de vista és l'em-
presa més important del barri. 
Moltes empreses antigues van 
anar tancant amb la crisi del sec-
tor tèxtil. Ara només queda una de 
les empreses centrades en gènere 
de punt en aquest veïnat, Vilaseca, 
però la resta han desaparegut. La 

nostra relació amb la gent i els 
comerços del barri és molt bona i 
quan hi ha festes del barri hi parti-
cipem activament sempre. A més, 
estem al davant mateix de l'Escola 
Montserrat Solà, una zona amb 
molta vida.

A què us dediqueu a l'empresa 
Productes Codina?

L'empresa té 128 anys i és de fa-
bricació de producte químic pu-
rament, de detergents. Pel barri 
circulen un continu de camions 
i tràilers que vénen a carregar 

producte per enviar per mar els 
contenidors. Afortunadament ve-
nem a 18 països de tot el món. El 
principal client que tenim és el 
Perú i després la Xina.

Productes Codina, amb la 
seva coneguda marca de 
sabons i detergents La Oca 
és una de les empreses his-
tòriques més importants 
de la ciutat, amb 128 anys 
d'història i la capacitat d'ha-
ver-se anat adaptant al pas 
del temps, als canvis de la 
demanda i la modernització 
de processos.

núm. 1788 del 29 de setembre al 5 d'octubre de 2017
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• Grupal.
• Familiar.
• Infantil.
• Individual.
• Parelles.

CENTRE DE TERÀPIA GESTALT

CENTRE DE
DESENVOLUPAMENT

HUMÀ I ATENCIÓ
PSICOSOCIAL

C.Sant Ramón, 51 · Mataró · 937 901 363 · info@terapia-gestalt.eu · www.terapia-gestalt.eu

2

3

5

1

4

6

8
9

10
7

11

barri a barri L'Havana

ESPECIAL BARRI A BARRI HAVANA 1788.indd   6 27/9/17   17:41



11

VMT Tattoos
Avda. Maresme, 405

Codina S.A.
Solis, 51

CS Clínica Dental
Camí Ral, 157

TECMA
Camí Ral, 132

Farmacia l'havana
Camí Ral, 110

Premier Can
Confraria Sant Elm, 37

1

2

3

4

5

6

Tao Salut Integral
Antoni Capmany, 14-16

Fitness Factory
Camí Ral, 39-41

Basic Factory
Camí Ral, 19

Centre de Desenvolu-
pament humà i atenció 
psicosocial
Sant Ramon, 51

La Reforma
Camí Ral, 142
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• Grupal.
• Familiar.
• Infantil.
• Individual.
• Parelles.

CENTRE DE TERÀPIA GESTALT

CENTRE DE
DESENVOLUPAMENT

HUMÀ I ATENCIÓ
PSICOSOCIAL

C.Sant Ramón, 51 · Mataró · 937 901 363 · info@terapia-gestalt.eu · www.terapia-gestalt.eu

Plànol amb les
adreces dels
comerços
barri a barri
L'Havana
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Política: Cugat Comas

  La hipòtesi d'una moció de cen-
sura contra l'Alcalde David Bote 
ha recobrat força en les últimes 
jornades. En les diverses concen-
tracions sobiranistes s'ha seguit 
visualitzant l'hostilitat del sobi-
ranisme local amb el responsable 
socialista, la pressió sobre el grup 
municipal de CiU perquè trenqui 
el pacte de govern i, a la vegada, 
torna a ser sobre la taula altra cop 
una moció que dies enrere s'havia 
refredat. La moció de censura ha 
estat objecte de converses entre 

Una hipotètica acció contra Bote requereix un candidat de consens 
i quinze dels 27 regidors del consistori

els regidors de partits pro-Referèn-
dum –la majoria dels quals s'han 
coordinat i assumit l'organització 
local del mateix– però és una ope-
ració política d'alt voltatge i que 
té una aritmètica difícil. Que ha 
de començar pel trencament del 
pacte de govern i que no té una 
ruta fàcil.

Majoria reforçada
Per ser exitosa, la moció no no-
més necessitaria un candidat de 
consens sinó també un suport 
superior als catorze regidors que 
marquen la majoria absoluta. Els 

Els difícils números de la moció de censura

L'aritmètica del Saló de Sessions de l'Ajuntament local fa difícil una moció de censura Daniel Ferrer 

partits necessitarien els vots del re-
gidor d'ICV-EUiA Esteve Martínez 
i de la regidora no adscrita Ana 
Maria Caballero.

Pel mecanisme de la moció de 
censura es proposa una alterna-
tiva a l'actual Alcalde que ha de 
triomfar en un Ple Municipal. En 
l'atomitzat saló de sessions ma-
taroní, però, la majoria requerida 
hauria de ser de 15 regidors dels 
27, no de 14. La raó d'això la pro-
voca la naturalesa de regidora no 
adscrita d'Ana Maria Caballero. La 
llei estipula que la majoria abso-
luta en aquests casos s'ha de fer 

augmentar amb el mateix nom-
bre de regidors proposants que 
hagin deixat de pertànyer al grup 
municipal amb el qual van iniciar 
el mandat. Com que Caballero va 
abandonar Volem Mataró, la majo-
ria requerida serà de 15 regidors i 
no de 14. I no és un detall menor. 

Aquest requisit numèric pot encarir la moció fins a fer-la inviable. 
Si entre els mateixos partits sobiranistes no es tenia ja clara la 
moció –altra cosa és una cada vegada més probable sortida de 
CiU del govern– el fet de requerir 15 regidors fan que els grups 
municipals de CiU, ERC, CUP i Volem haguessin de sumar els 
vots de Caballero i del regidor d'ICV-EUiA Esteve Martínez. Una 
suma que, a més, s'hauria de constituir a partir d'un candidat 
alternatiu consensuat entre els 15 regidors. Descartat l'actual 
Primer Tinent d'Alcalde Quim Fernàndez, l'única opció podria 
ser la de Francesc Teixidó tot i que la carambola per posar 
d'acord grups amb antagonismes tan clars com els que hi ha 
entre l'actual oposició d'esquerres i CiU no seria gens fàcil de 
solucionar-se.

Una quadratura molt complicada  15

Només un candidat amb 
el suport de quinze 
regidors del Consistori 
podria fer fora Bote

Ciutat núm. 1788 del 29 de setembre al 5 d'octubre de 2017
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ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:
C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONAC/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV
sin problemas de aparcamiento)sin problemas de aparcamiento)

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

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

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

T 93 161 50 15T 93 161 50 15

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

www.gress.es

WIND BLU
TERMOSTÁTICO SQ

WIND BLU
TERMOSTÁTICO RD
ROCIADOR REDONDO INOX ROCIADOR CUADRADO INOX

112,40 € 120,65€

sólo sólo

• Barra telescópica• Barra telescópica• Barra telescópica• Barra telescópica• Barra telescópica
   regulable en altura.   regulable en altura.   regulable en altura.   regulable en altura.   regulable en altura.
• Tubo de acero inoxidable• Tubo de acero inoxidable• Tubo de acero inoxidable• Tubo de acero inoxidable• Tubo de acero inoxidable
   de alta calidad, cromado.   de alta calidad, cromado.   de alta calidad, cromado.   de alta calidad, cromado.   de alta calidad, cromado.
• 3 años de garantía.• 3 años de garantía.• 3 años de garantía.• 3 años de garantía.• 3 años de garantía.• 3 años de garantía.

• Barra telescópica• Barra telescópica• Barra telescópica• Barra telescópica
   regulable en altura.   regulable en altura.   regulable en altura.   regulable en altura.
• Tubo de acero inoxidable• Tubo de acero inoxidable• Tubo de acero inoxidable• Tubo de acero inoxidable
   de alta calidad, cromado.   de alta calidad, cromado.   de alta calidad, cromado.   de alta calidad, cromado.
• 3 años de garantía.• 3 años de garantía.• 3 años de garantía.• 3 años de garantía.• 3 años de garantía.
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Els programes de voluntariat són essencials pels pacients oncològics

L'Hospital de Mataró busca voluntaris per a ajudar 
als pacients oncològics del centre amb la voluntat 
de millorar la seva qualitat de vida en un moment 
tan complicat. Es tracta d'un programa que espera 
reunir ciutadans de Mataró i rodalia que vulguin 
destinar un matí a la setmana a col·laborar en un 
àmbit tan delicat i alhora agraït. Així ho explica en 
Javier Gutiérrez, psicooncòleg que coordina aquest 
nou programa de voluntariat hospitalari que tot just 

D 
ues noves iniciatives es proposen 
millorar la qualitat de vida dels pa-
cients d'oncologia de l'hospital i dels 
seus familiars: un nou programa 

de voluntariat a l'Hospital de Mataró, pel qual 
fan una crida a la col·laboració de mataronins 
i maresmencs, i la inauguració de la nova seu 
de l'Associació Espanyola d'Oncologia a Mataró 
que oferirà suport psicològic i d'assessorament 
totalment gratuït.

està en la fase més inicial. Gutiérrez destaca que és 
important la tasca dels voluntaris perquè puguin 
acompanyar als pacients i als seus familiars en la 
seva estada a l'Hospital. L'objectiu principal, segons 
explica, “és millorar la qualitat de vida dels pacients, 
que se sentin acompanyats i puguin desconnectar de 
la malaltia, i d'aquesta manera la seva estada a l'hos-
pital sigui més amena”. A més, gràcies als voluntaris, 
els familiars podran sortir del centre, desconnectar 
i tenir una estona per ells sense preocupar-se de 
deixar al pacient sol. Gutiérrez té clar que el cuida-
dor –normalment un familiar directe– també viu una 
situació molt dura i delicada i pot millorar molt amb 
el suport emocional del voluntari.

Els voluntaris també obtenen un retorn de la seva 
tasca desinteressada perquè, encara que sigui difí-
cil viure el càncer de tant a prop, és una gratificació 
ajudar als altres i fa ser més conscient del valor i el 
sentit de la vida.

La importància 
de la companyiaREPORTATGE

Text: Laia Mulà

Fotos: Cedides

Nou programa de voluntariat a l'Hospital de 
Mataró per ajudar als pacients d'oncologia
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Volem que els 
pacients se sentin 
acompanyats 
i puguin 
desconnectar de la 
malaltia”

Formació pel voluntariat

Saber com reaccionar davant algunes situacions i 
descobrir la millor manera d'ajudar als pacients no 
és una tasca senzilla. Tampoc ho és viure les situa-
cions tan dures i corprenedores que els voluntaris 
poden trobar-se durant el seu període de voluntariat. 
Per aquest motiu des del programa de voluntariat 
ofereixen una formació prèvia a començar l'estada 
que permeti aprendre la millor manera de reaccionar 
davant cada situació. A més, els voluntaris comptaran 
amb informes detallats de cada cas i amb l'orientació 
directa de Gutiérrez.

El psiconcòleg fa una crida a tots els ciutadans per 
participar en aquest programa que només ocupa un 
matí a la setmana, de 10 h a 13 h, però que pot su-
posar un gran suport i ajuda als pacients de càncer.

L'Associació Espanyola 
contra el Càncer a Mataró

Aquesta setmana han inaugurat la Unitat Comarcal 
del Maresme de l'Associació Espanyola contra el 
Càncer – Catalunya Contra el Càncer Mataró (AECC), 
situat al carrer d'Onofre Arnau número 13 de Mataró. 
L'associació pretén ser un punt de referència comar-
cal  al que els pacients i familiars puguin recórrer 
per rebre serveis de psicologia i treball social. Seran 
completament gratuïts i tothom se'n podrà beneficiar.

Segons explica Javier Gutiérrez, també psicòleg 
de l'AECC, aquest nou espai a Mataró és el resultat 
d'una suma d'esforços entre l'Administració Pública, 
l'Institut Català de la Salut (ICS) i l'entitat, la qual 
compta amb seus a l'Hospitalet, Barcelona i Santa 
Coloma, entre moltes altres ciutats catalanes.

Aquest servei és de lliure accés i gratuït per tots 
els ciutadans, que l'únic que han de fer és anar a 

aquest nou espai entre les 16h i les 20h i sol·licitar 
directament el servei. Allà, ofereixen una valoració 
de cada cas per orientar l'ajuda a les necessitats 
de cada pacient o afectat, ajudant a aconeguir 
perruques, pròtesis, ajuts econòmics, emocionals, 
d'acompanyament i molts d'altres.

Les dades: augmenten els malalts

Un terç de la població tindrà càncer: així es titula-
va l'informe 'Las cifras del cáncer en España 2016' 
que va publicar la Sociedad Española de Oncología 
Médica (SEOM). També mostrava que cada any 
augmenten els diagnòstics de càncer per quatre 
motius diferents. En primer lloc, l'augment es deu 
a l'increment de la població, així com pel seu enve-
lliment, per l'auge de mètodes de detecció precoç 
de la malaltia i, per últim, pels hàbits de vida de la 
població Espanyola, alguns dels quals propicien 
l'aparició de la malaltia. Segons l'informe, alguns 
d'aquests hàbits nocius i que es podrien evitar són 
el sedentarisme, el consum de tabac i l'obesitat. 

És evident que hi ha una relació directa entre l'en-
velliment de la població i l'augment de casos d'on-
cologia, però l'informe també destaca que, gràci-
es als avenços en oncologia, s'ha incrementat la 
supervivència dels pacients i la seva qualitat de 
vida ha millorat.

La importància 
de la companyia
Nou programa de voluntariat a l'Hospital de 
Mataró per ajudar als pacients d'oncologia
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Incluye desplazamiento
y 1h de trabajo
Oferta dentro de nuestro horario laboral
Obsequiamos con la grabación de la inspección

SERVICIO EXPRESS
DESATASCOS, LIMPIEZA E
INSPECCIÓN DE TUBERIAS

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

+ IVA

Curs nou amb més de 3.000 estudiants
Les tres escoles universitàries que formen el centre ofereixen setze graus i dobles 
graus, els quals acullen aquest curs 2017-18 un total de 800 estudiants de nou accés

Empreses: Redacció 

 El TecnoCampus Mataró Ma-
res me engega motors en aquest 
nou curs escolar 2017-18 amb uns 
3.200 alumnes matriculats, 800 
dels quals són estudiants de nou 
accés. Cal destacar que, entre els 
matriculats, uns 200 estudiants 
cursaran postgraus i màsters en 
aquest centre universitari vinculat 
a la Universitat Pompeu Fabra, els 
quals tindran inici entre l'octubre i 
el novembre de 2017. La resta par-
ticiparà d'algun dels setze graus i 
dobles graus que ofereix el centre.

Jornades de benvinguda
Els nous alumnes de primer curs 
del TecnoCampus, un centre com-
post de tres escoles universitàries, 
van poder assistir a les sessions de 
benvinguda la setmana passada 
per conèixer les rutines i normes 
del centre. 

Les escoles que formen el 
TecnoCampus són l'Escola 
Superior Politècnica, l'Escola 
Superior de Ciències Socials i de 

l'Empresa i l'Escola Superior de 
Ciències de la Salut.

Obert a l'estranger
Una de les línies estratègiques és 

la internacionalització del centre. 
Per aquest motiu, divendres pas-
sat van acollir els 71 estudiants 
estrangers que passaran el pri-
mer trimestre del curs a Mataró. 

AMB EMPENTA
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Pel que fa als postgraus i màsters, el primer que arrencarà aquesta 
mateixa setmana és el Màster en Cronicitat i Dependència. Després 
serà el torn del Màster d'Emprenedoria i Innovació i el Màster en 
Atenció a la Persona en Situació d'Urgència o Emergència. Una de 
les principals novetats és el Màster en Indústria 4.0 que s'imparteix 
a distància en col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC). Actualment continuen obertes les matrícules pels programes 
que es preveu que comencin a l'octubre o novembre.

Un Màster en 
Indústria 4.0

Curs nou amb més de 3.000 estudiants

Provenen de 16 països diferents 
com són, per exemple, Alemanya, 
Bèlgica, Holanda o Finlàndia, en-
tre molts d'altres.

Rebuda especial
El director general del Tecno 
Campus, Jaume Teodoro, va re-
bre els estudiants internacionals 
provinents de fi ns a 33 universi-
tats diferents a la sessió de ben-
vinguda del passat divendres 22 
de setembre. La jornada també 
va servir per presentar els coor-
dinadors de mobilitat de cada es-
cola, els responsables de l’Ofi ci-
na de Relacions Internacionals, 
els diferents serveis de suport als 
estudiants i les activitats per fo-
mentar la vida universitària dins 
del mateix campus.

Després de la sessió es va orga-
nitzar una visita guiada, encapça-
lada per estudiants d’altres cursos, 
perquè els estudiants coneguessin 
les instal·lacions i l’àrea d’empre-
sa i emprenedoria just abans de 
començar el nou curs acadèmic. 

núm. 1788 del 29 de setembre al 5 d'octubre de 2017
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Ronda O'Donnell, 52 Bajos · Mataró · 689 737 889

TIENE USTED MULTAS
DE TRÁFICO?

NOSOTROS SE LAS RECURRIMOS CON 
CONDICIONES MUY BENEFICIOSAS

CONSÚLTENOS SU CASO

Deu ambaixadors comarcals a Alemanya
Deu empreses alimentàries maresmenques participen en una de les fires alimentàries 
més importants d'Europa: l'Anuga

Empreses: Redacció 

 Un total de deu empreses ali-
mentàries seleccionades pel 
Consell Comarcal, que produeixen 

els seus productes al Maresme, 
intentaran fer-se un lloc a la 
fi ra alimentaria Anuga 2017. Es 
tracta d'un projecte del Consell 
Comarcal titulat 'Exportem el 

sector alimentari del Maresme a 
Alemanya' que escull les empre-
ses que viatjaran a Colònia del 7 
a l'11 d'octubre per participar en 
l'apartat professional d'aquesta 

AMB EMPENTA
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Les deu empreses seleccionades són Vermouth Cisa, basada en 
l'elaboració de vermouth i vins; COC Delicatessen, que fabrica 
croquetes i canelons artesans congelats de tipus gourmet; Siró & 
Xavi, basat en l'elaboració de semiconservats de peix; Business 
Cooperation Networl Global (Bioprasad), una empresa d'aliments 
ecològics sense al·lèrgens com el gluten o sense lactosa; Can Serrat, 
especialitzada en embotits de porc; la Cuina de la iaia, que produ-
eix croquetes gurmet congelades de divuit sabors diferents; Xips 
Ve de Gust, que produeix xips de verdures i carxofa d'alta qualitat; 
Tupinamba, productor de cafè en gra, càpsules monodosis, com-
plements de llet en pols, cacau en pols i cafè liofi litzat; Radi, que 
ofereix preparats en pols per postres i salse; i per últim, Bouquet 
d'Alella, productor de vins ecològics.

Deu empreses 
seleccionades

ADVOCATS
MUÑOZ  DOMENECH
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DVO CAT •  

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

TIENE USTED MULTAS
DE TRÁFICO?

NOSOTROS SE LAS RECURRIMOS CON 
CONDICIONES MUY BENEFICIOSAS

CONSÚLTENOS SU CASO

Estalvia 195des de Mataró

Peatges 
gratis

* L’estalvi està calculat en base a una mitjana de 22 dies laborables, cost de benzina de 1,05€/litre, el cost  
 del kw de 0,16€/kWh i el cost de tots els peatges de Mataró a Barcelona per a vehicle  lleuger.

.com

Moto 
elèctrica  

Punts gratis de  
recàrrega a Bcn

Amb carnet 
de cotxe 

€/
mes

*

Deu ambaixadors comarcals a Alemanya

prestigiosa fi ra d'aliments i begu-
des. A més, comptaran amb una 
agenda d'entrevistes professio-
nals ja establerta, dissenyada es-
pecialment a partir de les carac-
terístiques i el potencial de cada 
producte. També han adaptat 
l'empresa i els productes als re-
queriments de la legislació i les 
exigències del consumidor dins el 
mercat alemany. Per conèixer-ne 
les característiques han rebut as-
sessorament d'experts en aquest 
mercat alimentari.

Internacionalització

El Consell Comarcal
incentiva la exposició 
internacional del sector 
amb aquest programa
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COMPRA VENDA IMMOBILIARIA

VENC PIS + TERRASSA 100m2 as-
censor dues habitacions bany cuina 
i menjador Mataró centre. Agències 
no. 631.824.457

VENDO PARKING GRANDE. Plaza 
Occitania 8.000€. 639.332.013

VENC PÀRQUING a la Plaça 
Occitània. 617.524.827 

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 
ALQUILO HABITACIÓN. 674.471.893
ALQUILO CABINA ESTÉTICA. 25€/
día. 93.790.63.56
ALQUILO HABITACIÓN señor. 
611.454.139
LLOGO PÀRQUING, C/ISERN. 
626.558.088
CONSULTA DE MTC con años de 
experiencia en Mataró renueva 
su espacio y busca colaboradores 
que quieran desarrollar su 
trabajo con nosotros. Contactar 
nuria_mtc@hotmail.com
SE TRASPASA BAR zona centro 
Mataró. Facturación diaría demos-
trable. Situado al lado de colegio. 
651.577.337
SE TRASPASA BAR Meson Willy 
(Cirera) a pleno rendimiento. Tlf. 
679.247.824
ALQUILO HABITACIÓN. Peramás. 
605.018.268

TREBALL

SE NECESITA COMERCIAL pa-
ra hostelería, con experiencia, 
media jornada, alta S.S., suel-
do +comisión. Currículum a: 
moreno@csmhostelería.com 

TREBALL

NOI AMB EXPERIENCIA i titulació, 
cuida persones grans i discapacitats. 
627.320.868 /93.105.82.15
TALLER DE PLANXA i pintura 
de cotxes, necesita un planxista 
i un pintor. Enviar curriculum: 
taller50a@hotmail. com
SE NECESITA BORDADOR/A en 
Sabadell, maquina Barudant/Tajima 
multicabezales. Con experiencia. 
Con carné de conducir ponemos 
vehículo.
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
NECESITO BORDADOR/A. Sabadell, 
para máquina Barudant /Tajima 
multicabezales. Experiencia. 
C o n  c a r n é  d e  co n d u c i r, 
ponemos vehículo. 620.959.165. 
info@sqbrodats.com
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
687.080.571
SEÑORA CUIDA MAYORES, limpia. 
Tardes. 698.463.287
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza. 
Experencia. 631.492.160
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza, 
cuidado mayores. 674.833.193
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza. 
631.396.926
BUSCO TRABAJO CUIDADO per-
sonas mayores. Interna /horas. 
698.532.889
NOIA BUSCA NETEJA. Referències. 
617.897.060 /93.105.82.15
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
674.863.892
SE OFRECE AUX. GERIATRIA. Por 
horas. 610.465.865
CUIDO PERSONAS MAYORES, niños, 
limpieza, paseo mascotas por horas. 
691.342.915

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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TREBALL

BUSCO FAENA: limpiar, cuidar 
mayores, compañía. Día o noche. 
600.655.639
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
674.624.344 

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 
LAMPISTERÍA, FONTANERÍA, 
electricidad, aparatos eléctricos, 
reparación lavadoras, calentadores, 
calderas. 697.725.158
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. 
Reparaciones, instalaciones. Agua, 
gas y electricidad. 610.565.628 
/93.799.64.77 /607.194.711
MUDANZAS, PORTES, montaje/
desmontaje muebles. 20€/hora. 
610.627.821 WhatsApp
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados. 
607.480.942
CALELLA. QUIROMASAJISTA 
Diplomada. Horas concertadas. 
610.465.865
PINTOR PROFESIONAL. Calidad y 
buen precio. 679.061.899
MUDANCES ECONÒMIQUES. 
692.021.141

núm. 1788 del 29 de setembre al 5 d'octubre 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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SERVICIO DE REFORMAS  y 
construcción. A partir 16€/h. 
Presupuesto sin compromiso. 
www.zoly.es 606.919.761

PROFESSIONALS

PINTOR ECONÓMICO. 617.743.680
MASAJE ORIENTAL. C/Iluro 98. 
688.159.295
PINTURAS Y DECORACIÓN 
K.SK. Pintura en general, pisos, 
comunidades, esmalte, laca, estu-
cados. Presupuesto sin compromiso. 
652.839.437
REFORMAS, OBRAS, reparaciones, 
albañilería, electricidad, fontanería, 
gas, pintura. Económico 670.232.977
PINTOR Experiencia y Seriedad. 
Conozca nuestros trabajos en  www.
pinturasdanco.wix.com/danco Tel. 
672.802.951

VARIS

GRACIAS ESPÍRITU SANTO. A.M.G.

CONTACTES

NIÑA JUGUETONA. Recién llegada. 
Rubia, delgada. Masajes, juguetes, 
fetiches. 631.757.543
PARTICULAR SEÑORA 48 años. Para 
señor serio, solvente. Desde 57 años. 
695.066.056
TRAVESTI MULATA. NOVEDAD. 
697.487.727 Mataró
MASSATGISTA GUAPÍSIMA. MATARÓ 
667.955.000
MASAJISTA CATALANA RUBIA, 
madurita. Paga lo que puedas 
654.930.681 (tardes)
MASAJISTA MORBOSA. Particular. En 
Calella. 40 años. 691.972.070
M A S A J E .  N U E VA  C H I C A . 
695.859.536
MASAJE CHICA JAPONESA. 
688.019.796
MASAJE CUERPO ENTERO. Zona Pl. 
Catalunya. 688.192.012
NOVEDAD NORA 21 años. 631.129.242
DÚPLEX 60€/MH. 631.286.930
LA MEJOR CASA relax de Mataró. 
12 chicas disponibles para tus fan-
tasías. www.ScortAbril30.com. 
93.741.63.41 /657.894.558
SEPARADA, BUSCA AYUDA familiar, 
en mi casa. Discreto, selecto. 
632.877.029
MASAJE CUERPO ENTERO. 1 hora 
30€, 1/2 hora 20€. 688.192.729
LAIA 45 CATALANA. 687.072.165
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Sèniors

Matrix 

Matrix és el títol d'una pel·lícula 
de ciència-ficció, d'una societat 
robotitzada, que mitjançant algorit-
mes d'intel·ligència artificial, man-
té esclavitzats als éssers humans. 
Podria ser considerada com una 
visió prèvia, que cal evitar, d'una 
societat robotitzada perversa. Els 
serveis gratuïts de corporacions com 
Google, Facebook i d'altres, acaba-
ran tenint un alt preu. Faciliten, que 
algoritmes de tractament de dades 
personals, acabin descobrint el que 
realment pensa i és cada persona, 
de manera molt més eficient que 
ella mateixa. Aquest coneixement 
digitalitzat i sistematitzat sobre cada 
persona, està controlat per grans 
corporacions, que constituïdes com 
un grup organitzat, es podria con-
siderar com un matrix que ens em-
bolcalla i ens condiciona. De forma 
molt semblant, corporacions de 
compra online per Internet, com 
la dels Estats Units Amazon, la xi-
nesa AliBaba, la japonesa Rakuten 
i d'altres, en la mesura que siguin 
utilitzades, sabran molt més de les 
nostres preferències de consum que 
nosaltres mateixos.

Aquest sistema d'alienació, 
alimentant els instints primitius 
més negatius dels éssers humans, 
atempta contra la llibertat huma-
na. Mitjançant la utilització de tèc-
niques de transformació digital, 
acabarà sent molt més perillós que 
els actuals plantejaments demagò-
gics i populistes, utilitzats per una 
part de la classe política, amb la 
col·laboració de grans mitjans de 
comunicació. Qui més qui menys 
en adonar-se que quelcom no va 
bé, passa de tot, no entén res i pen-
sa que algú o altre ho solucionarà.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com
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Fes un pont 
mar i muntanya
amb nosaltres

Ens allotjarem a l'Alberg Torre Ametller.
Dates: 12-13-14-15 octubre
              6-7-8-9 Desembre

més informació: 696 578359 
info@escolavelamataro.com 
www.escolavelamataro.com

12-13-14-15 Octubre
6-7-8-9 Desembre

Organitza: l’Escola Vela Mataró 

Et proposem 4 dies 
de desconnexió a la 
costa del Maresme:

Preu: 285 € amb allotjament i pensió completa 
           200 € sense allotjament
Descomptes per a alumnes de l'Escola Vela Mataró i familiars

més informació: 696 578359       info@escolavelamataro.com 

Trekking
BTT al Castell de Burriac
Ermita St Mateu ... amb la posta de sol
Rutes pel casc antic de Mataró, capital 
del Maresme
Sortides en vela lleugera i en caiac de 
mar 
Paddle surf ioga a la llum de la lluna ... 
tot un pack de mar i muntanya!!
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El gran paper de Clara De Ramon  
Arriba al Monumental l'aplaudidia i elogiada 'Boscos' de l'autor Wajdi Mouawad  
amb la jove actriu mataronina de protagonista

Teatre: Cugat Comas

  En escena farà el paper de Loup, però tothom hi 
reconeixerà la Clara De Ramon. La jove actriu ma-
taronina és el gran reclam de l'obra més esperada al 
Teatre Monumental. Aquest dissabte arriba a Mataró 
un altre text de Wajdi Mouawad passat per la direcció 
d'Oriol Broggi, traduït per Cristina Genebat i pro-
duït per La Perla 29. És l'aliança que va convertir en 
un fenomen 'Incendis' i ha establert la referència a 
aquest autor i les seves obres en una cita imprescin-
dible del teatre català del darrer lustre. 'Boscos' es 
considera l'obra mestra del dramaturg libanès i qui 
lidera el repartiment és la pròpia De Ramon. En el 
seu paper més gran. Aquest cop a casa. 

'Boscos' es remunta a les fonts familiars i històri-
ques a partir d'un recorregut pels fets més impactants 
del segle XX com per exemple la Primera i la Segona 
Guerra Mundial. La Loup busca els seus orígens i obre 
una porta que la conduirà al fons d'un abisme, per-
què allà es troba la memòria de la seva sang a través 
de vuit dones passant per les dues guerres mundials, 

que van determinar el futur de moltes vides i van 
deixar una empremta que arriba fins a l'actualitat. 
Aquesta és l'enrevessada trama que Oriol Broggi va 
plantejar amb mestria a la Biblioteca de Catalunya 
i que ara recala al Monumental, on inevitablement 
l'escena perdrà proximitat.

Broggi assegura que Mouawad és "un autor que 
escriu molt bé i les paraules són molt importants". 
El director de La Perla 29 ha reconegut que es fa "di-
fícil dir de què parla aquesta obra, ja que barreja la 
ciència, la matemàtica amb la política i la poesia i el 
comportament humà". El còctel resultant va triom-
far a Barcelona. Tot són al·licients al Monumental.

Clara De Ramon

La mataronina  
interpreta una jove a 
la recerca de la seva 
pròpia història

Cultura
www.totmataro.cat/cultura
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pensar en l'esperat pis que volen 
sumar-hi. 

El dissabte van actuar al Prat 
de Llobregat acompanyats 
dels Castellers de Cornellà, els 
Castellers de Terrassa i els del Prat 
de Llobregat. Per altra banda, l'ac-
tuació de diumenge va comptar 
amb els Castellers de Vilafranca i 
els d'Esplugues, als quals se'ls van 
resistir els castells de la gamma 
de 8 després de diversos intents 
desmuntats. 

No hi ha dubte que els 
Capgrossos de Mataró estan prota-
gonitzant una de les seves millors 
temporades. Van estrenar els cas-
tells de 9 durant el mes de juny, van 
descarregar dos castells de gamma 
extra a casa per Les Santes, el 5 
de 9 amb folre i la torre de 9 amb 
folre i manilles, i ara continuen 
mantenint l'alt ritme per repetir 
aquests castells.

La gran cita del Mercadal
El dissabte 7 d'octubre els 
Capgrossos formaran part, per pri-
mera vegada, de les colles convida-
des a l'actuació d'El Mercadal de 

Reus. Aquesta serà la primera cita 
de màxims en aquest segon tram 
de temporada, una diada amb sis 
de les millors colles del panorama 
casteller actual, incloses les quatre 
que fan castells de 10. | Laia Mulà

  Molt bona collita dels Capgrossos 
al Prat i Esplugues.  El dissabte van 
apostar per la torre de 8 amb fol-
re, el 3 de 9 amb folre i el 5 de 8, 
acabant amb un pilar de 6 pisos. 
En segon lloc, el diumenge va ser 
el torn d'intentar un altre 5 de 8, 
seguit del tercer 4 de 9 amb folre 
de la temporada i un altre 3 de 9 
amb folre, tots ells descarregats 
amb èxit.

En total, sumen tres castells de 
9 en un mateix cap de setmana, a 
més de dos castells de la gamma 
de 8 i mig i dos pilars de 6, que fan 

Els Capgrossos encaren amb bona forma la preparació 
pel Mercadal de Reus on volen fer la torre i el 5 de 9

Tres castells de 9 pisos 
en un cap de setmana

 La Unió de Botiguers de Mataró 
(UBM) organitza per primera vega-
da una festa 'Holi' en col·laboració 
amb adolescents.cat, el portal més 
visitat entre els joves de Catalunya. 
Així doncs, la plaça de l'Ajunta-
ment s'omplirà de color, música 
i molta festa aquest dissabte 30 
de setembre.

Es llançaran més de 50 quilo-
grams del color professional que 
caracteritza aquest tipus de festi-
vals tradicionals d'origen indi que 
tant s'han popularitzat arreu del 
món en els darrers anys.

Tres discjòqueis
La festa, que començarà a les 17 h 
i s'allargarà durant tres hores, és 
gratuïta i comptarà amb la parti-
cipació dels DJ's Roger Carandell i 
Ernest Codina, d'adolescents.cat, 
i un discjòquei convidat del Grup 
COCOA, discoteca patrocinadora 
de l'acte. 

Els tres coneguts discjòqueis 
animaran la festa des de dalt de 
l'escenari i obsequiaran amb mar-
xandatge ofi cial d'adolescents.cat i 
de COCOA als assistents més afor-
tunats. | Laia Mulà

Amb la Unió de Botiguers, 
adolescents.cat i Cocoa

Cita amb el color 
aquest dissabte a la 
Festa Holi

3

Els Capgrossos convo-
quen tres assajos per 
l'actuació d'El Mercadal 
de Reus: avui divendres, i 
dijous i divendres que ve

El 4 de 9 a Esplugues

El cartell de la Festa Holi

Capgrossos 

Cedida 
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Tot 8 cultura capgrossos + holi.indd   2 27/9/17   10:31



Crítica de Teatre: Comas Soler

 El nou cicle del programa “Fet 
a Mataró”, dedicat a la promoció 
de creacions de teatre, dansa i circ 
d’artistes vinculats a la ciutat, s’ha 
encetat amb ‘L’home inacabat’ que 
s’ha pogut veure a Can Gassol els 
dos darrers caps de setmana.

Es tracta d’un espectacle que 
fa uns mesos l’Ajuntament va en-
carregar expressament al mata-
roní Pere Anglas per incloure’l en 
el reguitzell d’actes que aquest 
2017 s’estan duent a terme a 
molts llocs per commemorar els 
150 anys del naixement de Josep 
Puig i Cadafalch (1867-1956) i els 
100 anys de la seva elecció com a 
president de la Mancomunitat de 
Catalunya.

Text documentat
Anglas és actor, guionista, adapta-
dor, director i docent. Destaca per 
una llarga trajectòria de bon co-
neixedor dels ressorts de l’escrip-
tura dramàtica. Quan fa tres anys 
va rebre de la institució municipal 
una comanda similar sobre el tri-
centenari del 1714, va obsequiar 

‘L’home inacabat’ escenifica el pensament i l’obra de 
l’il·lustre mataroní

els espectadors que van poder 
encabir-se al seguit de funcions 
fetes al Museu amb una delícia 
anomenada ‘Carles & Belisa’. Era 
una peça escrita en vers i amb frag-
ments cantats, que amb to divertit 
i amb el màxim rigor històric s’es-
plaiava sobre el fet del desembar-
cament i l’estada a Mataró l’any 
1708 de la reina Elisabet Cristina 
de Brunsvic-Wolfenbüttel, esposa 
de l’arxiduc Carles.

Igual que llavors, ara a ‘L’home 
inacabat’ Anglas ha assumit tant 
la concepció com la posada en 
escena de l’obra i ho ha fet també 
a partir d’una prolixa recerca de 
dades. Es nota en el text del mun-
tatge la seva voluntat de no des-
criure-hi només les vessants més 
conegudes de Puig i Cadafalch, 
sinó de popularitzar el conjunt de 
facetes de les moltes activitats que 
va dur a terme i que n’han fet un 
personatge certament polièdric, 
a més d’il·lustre.

Bon ofici
En aquesta ocasió, però, no po-
dia bastir el tractament teatral 
d’un ciutadà tan rellevant a base 

Puig i Cadafalch, 
personatge teatral

Un moment de 'L'home inacabat' a Can Gassol Daniel Ferrer 

de facècies, perquè ni la realitat 
històrica descrita està prou allu-
nyada per fer-ho, ni els vincles 
emocionals i simbòlics que Mataró 
manté amb la seva fi gura i les cir-
cumstàncies que la van envoltar 
ho permetrien. Així, per conjurar 
el perill invers, de caure en una 
faula apologètica, el bon criteri 
de Pere Anglas ha optat per un 
tractament dramatúrgic que juga 
una mica a fer teatre documental i 
una altra mica a representar teatre 
dintre del teatre. I ja des del títol 
–que és una nota autobiogràfi ca 
del mateix Puig i Cadafalch– dona 
a entendre que no és, ni pot, ni vol 
ser concloent.

L’acció de ‘L’home inacabat’, que 
acaba de publicar Voliana Edicions, 
arrenca el 26 de desembre de 1967 
quan, amb motiu del centenari del 
naixement de Puig, l’ajuntament 
franquista d’aleshores es va ave-
nir a la col·locació d’una placa a 
la casa on va néixer, al Carreró, 
amb el requisit que es negligís la 
seva condició d’expresident de 
la Mancomunitat de Catalunya. 
A partir d’aquest punt d’inici, la 
representació que protagonitzen 
Xavier Alomà, Clara de Ramon, 
Edu Gibert i Josep Minguell se-
gueix fi guradament les refl exions i 
el procés de treball d’un petit grup 
de teatre independent local que de-
cideix fer un homenatge clandestí 
i tirar endavant un muntatge sobre 
el pensament i l’obra de l’insigne 
arquitecte, polític, historiador de 
l’art i arqueòleg. Amb aquesta con-
venció que simula el compromís 
cívic d’uns actors no professionals, 
Pere Anglas pot fer concórrer a es-
cena en Puig i Cadafalch i recre-
ar-lo a efectes divulgatius, sense 
que el tractament hiperbòlic del 
personatge, la caricatura dels seus 
antagonistes o fi ns i tot alguna 
limitació interpretativa afegida 
grinyoli. D’això se’n diu tenir ma-
netes. I ofi ci. 
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Mataró caminarà per l'Alzheimer 
per desè any consecutiu
La marea solidària es tenyirà aquest any de rosa, en una edició especial que vol sumar 
més participants i recaptació per l'AFAM

Solidaritat: Redacció

  La 'Mataró Camina per l'Alzhei-
mer' es pot considerar, pròpiament, 
com l'embrió del programa 'Mou-
te amb cor'. Aquest 2017 està de 
celebració, ja que serà la desena 
ocasió que els turons que envolten 
la ciutat seran testimonis d'una au-
tèntica invasió pacífi ca, esportiva i 
compartida. Una marea solidària, 
que recapta fons per l'Associació de 
Familiars d'Alzheimer de la ciutat 
i que és la màxima expressió de la 
solidaritat per mitjà de l'esport po-
pular. La caminada transcendeix 
els seus propis àmbits i és un dels 

grans actes amb marca pròpia del 
calendari mataroní. En una dècada 
no ha parat de créixer i, amb ella, 
també ho ha fet la feina i la conei-
xença de la tasca que fa l'AFAM.

Marea rosa
Un rosa molt pujat de to serà el 
color de la marea que diumenge 
dia 8 d'octubre sortirà a la mun-
tanya. Pensada perquè tothom 
en pugui prendre part, la Mataró 
Camina per l'Alzheimer disposa 
de tres itineraris diferents –de 2,7, 
10,5 i 14,5 quilòmetres– perquè 
tothom es pugui fer la seva sortida 
a mida. L'important és caminar. 

Sumar samarretes, sumar recapta-
ció i seguir lluitant contra aquesta 
malaltia degenerativa.

Queda tan sols una setmana per 
inscriure's a la caminada. És un 
requisit imprescindible per tenir 
l'assegurança pertinent i és reco-
manable de fer-ho de forma an-
ticipada, ja que les inscripcions 
es tanquen si s'exhaureixen les 
samarretes. El Centre de Dia de 
l'AFAM, el Cor de Maria, les pa-
rades de dissabte a la Plaça Illa 
Cristina i de Santa Anna, Mataró 
Parc, Decathlon o l'Hospital de 
Mataró són punts d'inscripció. 
A batre el rècord de participants.

Data: El diumenge 8 d'octubre a les 8 del matí.

Lloc: Des  de l'ermita de Sant Simó.

Recorregut: De 2,7, 10,5 o 14,5 quilòmetres.

Preu: 

El preu de la inscripció solidària és de 8 euros 
els adults i 4 els menors i inclou la samarreta,  
els avituallaments i la rebuda. 

La fitxa
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8:00 CREURE AVUI
8:30 BA-BA
9:00 CAMINANT PER 
 CATALUNYA
10:00 TRAÇ DE CULTURA
11:00 MISSA EN DIRECTE DES DE 
 MONTSERRAT
12:30 CALIDOSCOPÌ
13:00 ÚLTIMA SESSIÓ
13:30 TRAÇ DE CULTURA
14:00 LA CONVERSA
14:30 CAMINANT PER 
 CATALUNYA
15:30 CALIDOSCOPI
16:00 1MÓN.CAT
18:00 HANDBOL EN JOC
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 ÚTLIMA 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 2
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

Dissabte 30
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 DOSOS AMUNT
14:00 DE TEE A GRENN
14:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
15:00 TRAÇ DE CULTURA
15:30 ÚLTIMA SESSIÓ
16:00 1MÓN.CAT
17:30 DIADA DE SANT MIQUEL 
 A LLEIDA
20:30 BÀSQUET EN JOC
23:00 TRAÇ DE CULTURA
23:30 TELÓ DE FONS
0:00 LA CONVERSA
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 1
7:00 LA CONVERSA
7:30 ÚLTIMA SESSIÓ

Dimecres 4
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
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 BCN 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 5
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 EL MIRADOR
12:00 LA CONVERSA
12:30 BEN TROBATS
14:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 LA CONVERSA
18:00 BA-BA
18:30 DE TEE A GRENN
19:00 MATARÓ AL DIA

20:00 TRAÇ DE CULTURA
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 HIPSTERLAND +13
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 TRAÇ DE CULTURA
23:30 DE TEE A GRENN
0:00 AL DIA BCN 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 6
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
 Des de la Nau Gaudí
21:30 ÚLTIMA SESSIÓ
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 CARNET ESPORTIU
23:30 NIT DE LA CULTURA
0:30 MATARÓ AL DIA
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

19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 EN JOC
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 3
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 PER 
 CATALUNYA
5:30 CALIDOSCOPI
6:00 MATARÓ AL DIA

TV
Programació facilitada per Mataró Televisió
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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)

Pot ser que la parella es trobi que ha 

de viatjar per feina. Serà bo millorar 

la comunicació, si aquesta és defici-

ent, per assegurar la bona harmonia 

en la relació.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Si tenies un problema amb una per-

sona del sexe femení, sobretot de la 

família, ara es pot donar l'oportuni-

tat per aclarir les coses, doncs pots 

trobar millor disposició.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Felicitats, comença el vostre període 

de renovació anual. Tot i que podeu 

sentir que encara queda alguna cosa 

per acabar, és hora de fer-vos valer i 

renovar il·lusions.

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

Moment per gaudir d'experiències 

sentimentals i vitals. Sorpreses i vi-

vències que et faran retrobar-te amb 

la il·lusió perduda. Només mira que 

la teva por no ho espatlli.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Si inicies una relació de parella, caldrà 

parlar clar de fins on estàs disposat 

a implicar-te, especialment si el que 

necessites és una altra cosa o no vols 

compromís.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Et pots sentir vulnerable pel que fa a 

una relació sentimental. No vulguis 

fer-te el fort, el millor serà parlar-ne 

obertament. Així podràs dissipar el 

fantasma de la por.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Et sents nostàlgic. Pot estar bé per 

un moment o si cerques explicació 

al teu present però si vols sentir-te 

estable i tranquil, hauràs de centrar-te 

en el moment present.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Diferents maneres de veure la vida 

es poden fer paleses ara. Cerques 

un estil de vida allunyat de la fe i 

apostes pels ideals i la ciència. No 

siguis altiu, tot és vàlid.

Bessons (21/5 al 21/6)

Diferencia els problemes per soluci-

onar-los. Després d'un temps difícil 

amb la parella, s'inicia una nova etapa. 

Això és perquè ha arribat la separació 

o perquè hi ha acords.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Pots mostrar-te irascible si els altres 

no diuen el que esperes escoltar. Ara 

necessites més concreció i estructura 

de les coses i et trobes amb l'altra 

cara de la moneda.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Dies per retrobar-te amb amics i fer 

activitats en grup. Sortir i parlar de 

la vida, et farà molt de bé. No deixis 

de prendre una mica el sol i procura 

visitar la natura.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Com que és probable que no cerquis 

el mateix que els altres, pots sentir-te 

exclòs en algun encontre grupal. Si 

no aconsegueixes connectar, gaudeix 

de la teva solitud.

www.facebook.com/dhannaastro

dhannaastro@hotmail.com
Tel. 722 67 23 43
Consulta a l'Hospitalet

Adreça web del banner invertit:

www.codina.es

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

COMUNIDADES

• 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:
ALBERT ÁLVAREZ SÁNCHEZ-RODA

concursos
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“Busquem programar diferents disciplines 
i que sigui per públics d'edat diversa”
Entrevistem Toni Arteaga, actor, professor de teatre i un dels organitzadors del  
festival Sense Portes, protagonista del cap de setmana a Argentona

Cultura: Laia Mulà 

    Amb quins criteris selec-
cioneu els espectacles que 
participen del Festival?
El criteri principal del festival sem-
pre és que sigui un espai d'accés 
obert a la cultura: un espai sense 
portes. En aquest sentit, busquem 
fer una programació equilibrada, 
amb diferents disciplines escèni-
ques i que sigui per públics d'edat 
diversa. La idea és que tothom 
pugui gaudir d'un espectacle en 
funció de les seves necessitats i 
gustos.

Podries avançar amb alguns 
exemples què podrà veure el 
públic en el festival?
És difícil donar algun exemple per-
què tots els muntatges que portem 
són perquè ens agraden i són in-
teressants. Un que a mi m'agra-
daria veure és el Kumulunimbu 

pels més petits perquè és un es-
pectacle molt íntim i proper per a 
nens però també interessant per 
adults. També promet Yeorbayu, 
que barreja dansa, circ i moviment.

La primera edició es va cele-
brar l'any 2007 però durant 
uns anys es va deixar d'orga-
nitzar. Quina ha estat la seva 
trajectòria?
Després de la primera edició el 
festival es va interrompre. La pri-
mera va ser 2007 però com que 
hi va haver un canvi de govern i 
l'aportació econòmica municipal 
és qui sosté el festival, no van creu-
re pertinent continuar invertint-hi. 
Després de quatre anys sense fer-
se, amb el canvi de govern, Àngel 
Puig va ser un entusiasta que va 
acceptar reprendre el projecte. Hi 
ha qui creu que no només és una 
activitat de lleure, sinó que tam-
bé fa els ciutadans més oberts i 

participatius.

El finançament prové majori-
tàriament de l'Ajuntament del 
poble. Per què opteu també 
per la taquilla inversa?
Tenim diverses fonts de finança-
ment: l'Ajuntament d'Argento-
na n'és la principal, però des de 
l'any passat també ens ajuda la 
Diputació de Barcelona i aquest 
any la Generalitat. A més, efecti-
vament proposem el mètode de 
taquilla inversa perquè el públic 
que vulgui contribuir en el man-
teniment del festival ho pugui fer 
deixant els diners que cregui perti-
nents. És una aportació que depèn 
del públic i del que hagi agradat.

El cap de setmana coincidi-
rà amb el Referèndum de l'1 
Octubre.
Quan vam veure que coincidia, 
vam plantejar si canviar-ho de 

Argentona
www.totmataro.cat/argentona

Tot Argentona 1788.indd   2 27/9/17   16:57



"Esperem que sigui un cap de 
setmana participatiu però 
sense aldarulls"

Toni Arteaga, impulsor del Sense Portes Daniel Ferrer

mica de festa a la situació. Hem 
evitat fer servir espais municipals 
que poden servir per votar però 
en principi no creiem que hi hagi 
problemes.

Aquest any impulseu alguna 
novetat?
En primer lloc cal destacar que tin-
drem quatre foodtrucks a la plaça 
de Vendre. La idea és que la gent 
pugui anar-se a relaxar en aquest 
espai fi x des de dissabte a la tarda 
fi ns diumenge al migdia. També 
impulsem un taller de plàstica el 
dissabte a la Plaça Nova i orga-
nitzem a la Biblioteca d'Argento-
na la presentació d'un llibre que 
ha publicat la Plataforma d'Art 
de carrer que es diu 'El carrer és 
nostre'. Tindrà lloc el dissabte dia 
30 a les 12.30 h.

núm. 1788 del 29 de setembre al 5 d'octubre de 2017
www.totmataro.cat/argentona
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últim, Set Up a les 00h de la nit.
Per la seva banda, diumenge serà 

el torn dels darrers tres muntatges: 
Kumulunimbu a les 11 h, Hotel de 
la Rue a les 12 h del migdia i, per 
últim, the Flamingos a les 13 h.

Els impulsors
El col·lectiu Sense Portes és un 
grup de professionals de les arts 
escèniques d'Argentona amb in-
terès de dinamitzar la cultura al 
municipi i potenciar les inquie-
tuds artístiques que hi ha a la vila. 
També busquen la creació de si-
nergies entre els artistes, habitants 
i entitats d'Argentona.

El premi del públic
Des de l'organització animen a 
puntuar els espectacles amb una 
butlleta que es podrà deixar a les 
urnes que habilitaran des del fes-
tival. Amb les votacions els millors 
espectacles seran guardonats amb 
el premi del públic, el Premi Pom 
d'Or, que es farà públic a la web 
del festival. A més, entre tots els 
participants a la votació se sorte-
jarà un abonament de tempora-
da per la programació de La Sala. 
| Laia Mulà.

  Els dies 30 de setembre i 1 d'oc-
tubre Argentona viurà la sisena edi-
ció del festival d'arts de carrer. Més 
d'una quinzena d'espectacles de di-
ferents disciplines artístiques es po-
dran veure al municipi Maresmenc: 
lectures en veu alta, teatre, cinema, 
música, circ, màgia o malabars, 
entre altres muntatges. Un total 
de set espais del municipi acolli-
ran durant tot el cap de setmana 
aquests muntatges d'accés lliure 
però amb format de taquilla inver-
sa. Els espais seran La Sala, la Plaça 
Nova, el Centre Parroquial, la Paret 
de les Mentides, Can Doro, la plaça 
de Vendre i la plaça de l'Església.

El dia més potent serà el dis-
sabte, amb tretze dels espectacles 
programats: Bluenette Sisters & 
The Seamen Orchestra, que ac-
tuaran quatre vegades durant tot 
el dia; PUCK Cinema Caravana; 
Enginys Eco.Poetiks; Tut Turutut La 
Princesa a les 17h; A cau d'Orella, 
entre les 17h i les 19h; La Kermesse 
a les 18h; Ye Orbayu a les 19.30 h; 
tres píndoles de microteatre titu-
lades l'Increïble Home Bala, RIP 
i Yamazaki; PostSkriptum 21h; 
Corda i Descorda a les 21:30 h; 
Hotel la Rue a les 22:45h; i, per 

Una quinzena d'espectacles en només dos dies és el que 
organitzen els membres del sisè 'Festival Sense Portes'

Un cap de setmana d'art al 
carrer a Argentona

    Divendres passat es va celebrar 
al teatre municipal Can Gomà de 
Mollet del Vallès, la gala Flors d'Ho-
nor 2017 de Viles Florides, movi-
ment que promou la Confederació 
d’Horticultura Ornamental de 
Catalunya (CHOC) i que reconeix 
els municipis que treballen per a 
la transformació dels seus espais 
públics a través de l’enjardinament 
i la millora dels espais verds. L'acte 
va estar presidit per la consellera 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació, Meritxell Serret.

Tercer any consecutiu
Argentona, que ha desenvolupat, 
els darrers anys, polítiques per a 
la millora de l'espai públic i dels 
espais verds a través de l'enjardi-
nament, va obtenir una nova fl or 
d'honor i ja n'ostenta tres, que su-
posa la segona màxima categoria 
en el rànquing d'aquesta iniciativa. 
En aquest certamen hi participen 
enguany fi ns a 113 municipis de 
tot Catalunya. Dins el programa 
s'hi poden sumar empreses, col-
lectius i particulars. | Red

La gala premia Argentona 
amb la Flor d'honor

Tercera menció 
seguida dins de Viles 
Florides

El Festival Sense Portes pren Argentona

La gala de Viles Florides Cedida

 Arxiu 
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Apunts
psicològics

El bloqueig emocional

Que important és poder expressar, 
manifestar, verbalitzar les emo-
ciones, els sentiments, els afec-
tes! La manifestació verbal no és 
actuar, com tampoc sentir-les és 
ser. Sentir les emocions o els sen-
timents no és bo ni dolent, per-
què no depèn d'un mateix/a. Se 
senten. Hi ha estímuls interiors i 
exteriors. Es veuen i es viuen en la 
corporalitat. Altra cosa serà com 
s'expressen, com actuar. Aquí sí 
que hi entra la voluntat i la part 
cognitiva. En català: EL SENY. 
L'ensenyament ha de poder ajudar 
al control, al respecte a l'altra/e. 
Els límits també són necessaris 

per a desbloquejar les emocions.
Aquí entra l'autoestima (no l'or-

gull o narcisisme), la confiança 
en un mateix, la pròpia segure-
tat. Convé saber que el mal geni, 
deixar-se anar emocionalment, 
cridar, insultar, maleir, així com 
l'altre extrem de tot bondat, eufò-
ria, espontaneïtat, no són expres-
sió de maduresa i autodomini. Tot 
el contrari. Són manifestacions 
de dificultats de la personalitat. 
Ara bé, per ajudar-se o desblo-
quejar-se no cal recórrer a dro-
gues, a begudes alcohòliques, a 
emborratxar-se o a la marihuana. 
El cervell se'n ressent i molt. A la 
llarga hi ha conseqüències greus, 

malauradament.
D'aquí, una altra vegada, l'edu-

cació emocional. Aprendre a sa-
ber escoltar sense jutjar, criticar 
ni comentar. I escoltar tampoc és 
fàcil... immediatament s'aconse-
lla, es diu el que ha de fer, com 
s'ha de comportar-se. És molt fàcil 
aconsellar, a més de molt delicat.
JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

núm. 1788 del 29 de setembre al 5 d'octubre de 2017

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

97.500€

PLANTA BAJA
Ref. 12763 CERDANYOLA SUR: Planta baja sin barreras ar-
quitectónicas. Buen estado. Patio a nivel de 50m2 bien orien-
tado. 80m2, 3 dor (2 dobles). Salón com.  2 amb. Cocina bien 
conservada. Baño completo. Suelos cerámicos. Calefacción. Piso 
asequible, posibilidades de dejarlo a su gusto y forma.

T

185.500€

GRAN PISO DE 100M2 REFORMADO TOTALMENTE
Ref. 12184 RDA. O'DONNELL: Gran salón comedor 28m2, 
balcón exterior . 4 dor. (3 dob). 2 baños reformados. Cocina offi ce 
con galería. Destaca estado de su reforma, su exterioridad y lumino-
sidad. Muy soleado. Reforma muy bonita tipo colonial. Finca moder-
na, último piso con ascensor.

T

86.000€

¡EXCELENTE COMPRA!
Ref. 12712 ROCAFONDA: Piso alto con ascensor. Sup. 75m2 
distribuidos en 3 dor.  2 dobles. Baño reformado con plato de 
ducha. Cocina de roble buen estado, galería anexa. Salón con 
balcón 6m2 , vistas despejadas. Muy soleado y mucha ventila-
ción. Buen piso por características. Buen estado general. 

T

168.000€

EXCLUSIVA SU CASA
Ref. 12734 Z. PL. FIVALLER: Bonito piso seminuevo con as-
censor. 68 m2 + 4 m2 de trastero. Piso esquinero y exterior, muy 
luminoso. Salón com. 24 m2. Cocina de haya con galería. 2 dor. 
Baño completo. Sólo 5 min. de la playa. Planta baja en perfecto 
estado, mejor que nuevo. T
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Col·lectiva Sant Lluc, un any més la tradicional 
exposició pretén estimular la participació d'artis-
tes joves, a més dels ja veterans que aporten la seva 
experiència. Es podrà visitar fi ns al 5 de novembre.

Barcelona Ethnic Band, va obrir el Cicle de 
Músiques Tranquil·les al Casal l'Aliança. Carol Rovira 
és la veu del quintet de folk que recupera cançons 
tradicionals d'arreu del món.

Crazy Friday Magazine, va programar al bar Lanoa 
dijous passat una sessió de música electrònica. Cobb 
–dj local, productor i artista audiovisual– va ser l'en-
carregat de l'Afterwork musical.

L'home inacabat, ha omplert Can Gassol durant 
dos caps de setmana seguits. L'obra de teatre, dirigi-
da per Pere Anglas, constitueix un dels actes centrals 
del programa de l'Any Puig i Cadafalch.

www.totmataro.cat/imatges

Imatges Daniel
Ferrer 
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IMMO NOVA

IMMO NOVA

IMMO NOVA

Ref. 2639: Llántia: Totalmente reformado. 2 hab. 
dobles, salón-comedor en 2 ambientes con 
cocina integrada, 1 baño, calefacción, comu-
nidad reducida. Patio con trastero y lavadero!!
                                                                75.000€

ZONA MUY TRANQUILA

Ref. 2636: Peramás: Exterior y soleado. 3 hab. (1 
dobles), amplio salón-comedor, cocina indepen-
diente con galería, 1 baño. Con todos los servicios 
en la zona!! 
                                                                                        55.000€

OPORTUNIDAD POR PRECIO

Ref. 2523: Centro: Zona muy tranquila. 3 habi-
taciones (2 dobles), gran salón-comedor con 
salida a balcón, cocina indep con galería, 1 
baño, calefacción. Comunidad reducida!!
                                                            125.000€

DE GRANDES DIMENSIONES

Ref. 2642: Cerdañola:  Grandes dimensiones. 
2 hab. (1 doble), salón-comedor 2 amb. con 
cocina integ., 1 baño, gran buhardilla, calef., 
terraza 40 m2. Con todos los servicios en la zona!! 
                                                                    166.000€

DÚPLEX CON TERRAZA

Ref. 2547: Centro: Fabuloso piso con ascensor.  
4hab. (1 doble), salón-comedor y balcón, 
cocina independiente con gran galería, 1 
baño, patio. Al lado de la playa!!
                                                                167.000€

JUNTO PLAZA SANTA ANNA

Ref. 2644: Cirera: Planta baja  + 1er piso entrada 
indep. 180m2 + 45 sótano soleado y ventilado. 
De origen conservado. 3 hab, salón-comedor, 
cocina offi ce, 3 terrazas + patios.  Vistas al mar!! 
                                                               178.000€

CASA DE GRANDES DIMENSIONES

1P IMMO NOVA.indd   1 27/9/17   16:50



Tot sembla apuntar que es tractaria dels cossos de la parella 
del Maresme desapareguda fa un mes, el dia 24 d'agost, quan 
anaven a fer una excursió amb caiac al pantà. El seu cotxe va 
aparèixer submergit davant una platja de difícil accés per car-
retera i havia estat manipulat per enfonsar-lo a l'aigua. També 
es va trobar el caiac punxat i amb pedres de grans dimensions 
al seu interior.

Troben dos cadàvers al pantà de Susqueda
L'examen forense apuntava a un doble crim pels signes de violència que presenten els 
cossos, que al tancament de l'edició encara no s'havien identificat 

Successos: Redacció - ACN

  La unitat aquàtica dels Mossos 
d'Esquadra va localitzar dimarts 
dos cossos al pantà de Susqueda, a 
la Selva. Els forenses encara no han 
confi rmat ofi cialment que es tracti 
de la jove parella del Maresme de-
sapareguda fa un mes perquè no 
els han pogut extreure les emprem-
tes. Tot i això, tot sembla indicar 
que els cossos corresponguin als 
joves de 21 i 23 anys.

Pel tipus de lesions i pels intents 
de fer desaparèixer les proves sota 
l'aigua del pantà els investigadors 
sospiten que hi pugui haver més 
d'una persona implicada en el 
doble crim. A més, destaquen que 
probablement són coneixedors 
de la zona i, per aquest motiu, els 
equips d'investigació tornaran a 
revisar les imatges de les càmeres 
de videovigilància que hi ha a di-
versos punts del pantà.

Presenten ferides
De moment es coneix que corres-
ponen a un home i a una dona i 
mostren clars signes de violència: 
la noia presenta una ferida al cap  
i el noi diverses lesions al tòrax. 
El noi duia una motxilla plena de 
pedres i la noia no en duia, però 

no es descarta que li hagi caigut. 
Inicialment la inspecció apunta-
va al fet que l'home havia rebut 
ferides al tòrax per arma blan-
ca i que la noia tenia un fort cop 
al cap provocat per un objecte 
contundent. Els forenses, però, 

se centren a determinar si les le-
sions van ser provocades per un 
objecte contundent, arma de foc 
o arma blanca. Un cop es realitzi 
l'autòpsia esperen poder determi-
nar aquestes incògnites i detectar 
noves lesions.

Treballadors de Bombers, Mossos i els jutjats, arribant al lloc dels fets Cedida

La zona on van aparèixer els cossos és molt recòndita Cedida

Tot apunta a que són 
la parella maresmenca  

CulturaMaresme núm. 1788 del 29 de setembre al 5 d'octubre de 2017
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positivament la resposta "impres-
sionant" de la gent, que els tras-
llada "energia positiva" i "bones 
vibracions" per afrontar aquests 
moments difícils.

La primera a declarar davant 
el fi scal de Mataró va ser l'alcal-
dessa d'Arenys de Mar, Annabel 
Moreno. Ho va fer a les deu del matí 
i assegura que l'encontre amb el 
fi scal va ser "cordial i agradable". 
L'alcaldessa es va acollir al seu 
dret a no declarar perquè, asse-
gura, convocar un referèndum i 
donar-hi suport "no és cap delicte".

L'alcalde d'Arenys de Munt, Joan 
Rabasseda va afegir que el proce-
diment judicial en el qual estan 
immersos és "molt estrany" i re-
coneix que a molta gent els costa 
d'entendre. Posa l'exemple de la 
seva mare, que ja ha superat la 
vuitantena: "El fet de no poder-se 
expressar amb paperetes i urnes li 
recorda a èpoques predemocràti-
ques", va assegurar.

L'endemà, dimarts, també 
va declarar l'Alcalde de Premià 
i President de l'ACM Miquel Buch. 
| Redacció - ACN

  Els alcaldes d'Arenys de Mar, 
Annabel Moreno, i Arenys de Munt, 
Joan Rabasseda –tots dos d'ERC–, 
van negar-se a declarar dilluns 
davant el fi scal de Mataró, que els 
citava en el marc de la investigació 
oberta pel fi scal general de l'estat 
contra més de 750 alcaldes que 
han donat suport al referèndum. 

Consideren que el procés judi-
cial que s'ha engegat arrel de la 
convocatòria de l'1-O és "inaudit" 
i "esperpèntic". Els dos alcaldes, 
els primere¡s de la comarca del 
Maresme que passen pels jutjats 
per aquest cas, van rebre l'escalf de 
prop de 300 persones que es van 
concentrar davant els Jutjats de 
Mataró. Tots dos van valorar molt 

Joan Rabasseda i Annabel Moreno reben l'escalf de prop 
de 300 persones als Jutjats de Mataró

Els alcaldes dels dos Arenys no 
declaren en el procés de l'1-O

     La Fundació Palau de Caldes 
d'Estrac acull la nova exposició 
dedicada a l'obra de Josep Palau 
i Fabre i, sobretot, al seu poemari 
l'Alquimista. Es tracta d'una mos-
tra que es podrà veure fi ns a l'11 
de novembre i que s'emmarca 
dins la celebració de l'Any Palau 
i Fabre. Es tracta d'una inciciativa 
del grup Escafandre on hi partici-
pen 19 artistes com, per exemple, 
Xavier Alsina, Antoni Carné, Núria 
Dardinya i Daniel Perez, Marta 
Castelar.

L'acte inaugural
La  directora de la Fundació Palau, 
Maria Choya, i la comissària de 
l’exposició, Àngels Rosés, van ser 
les encarregades de presentar l’ex-
posició i de dirigir una visita gui-
ada per a tots els visitants. L’acte 
va comptar també amb la presèn-
cia del primer tinent d’alcalde, 
Joan Baró.

L'exposició és un dels actes més 
importants de l'Any Palau, que 
també va impregnar el festival 
Poesia i +. | Laia Mulà

'Encontres amb l'alquimista' 
fins a l'11 de novembre

Exposició colofó de 
l'any Palau i Fabre a 
Caldes

750

750 són els alcaldes 
citats per la Fiscalia a 
declarar dins la investi-
gació pel seu suport al 
Referèndum d'aquest 
diumenge

Els alcaldes, a la sortida dels jutjats

Palau i Fabre Cedida

 ACN 
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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

206.000€
REF. 7069 ZONA EIXAMPLE, OCASIÓN Muy 
cerca centro y comercios y servicios, refor-
mado, ascensor en comunidad reducida, 
3 hab. 1 doble, baño y aseo, cocina de 
haya semiabierta, a.a con bomba de calor.

T

185.000€
REF. 6210 ZONA MOLINOS, Piso con as-
censor reformado en zona bien comu-
nicada, 4 hab. 2 dobles, baño completo, 
cocina offi  ce, balcón exterior, persianas 
eléctricas.

T

159.000€
REF. 7069 LLANTIA, Planta baja de 4 hab. 
con terraza y patio en sótano,  baño con 
ducha, cocina office de formica, balcón, 
solo 1 vecino. OCASIÓN.

T

235.000€
REF. 6211 Z. PAÏSOS CATALANS, Gran piso 
de 118m2 con pk incluido, ascensor, 4 hab. 
1 tipo suite, 2 baños completos, salón 30m2, 
cocina office lacada blanca, galería anexa, 
carpintería exterior de aluminio.

T

99.000€
REF. 6209 MOLINOS, Piso de 3 hab. , baño 
con ducha reformado, cocina formica, exte-
riores de aluminio, suelos de gres. 

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

T. 937 965 148

      145.000€
REF. 4448 Z. P. I CADAFALCH, OBRA NUEVA, 
2 dúplex de 2 hab. mas estudio con terrazas,  
y un  planta baja con 2hab. y  jardín 60m2,. 
NO DUDE EN VERLOS LLAMENOS. 

EN EXCLUSIVA DESDE      139.000€
REF. 4484. ZONA RDA. EX-
TERIOR, EN EXCLUSIVA, OCA-
SIÓN ÚNICA DEL MERCADO. 
Solo para nuestros clientes, piso 
con ascensor y PK incluido, to-
talmente reformado,  persianas 
exteriores automáticas, a.a y ca-
lefacción, suelos porcelánicos, 
cocina cerezo con galería anexa, 
3 hab., baño completo con ducha.

T

DESDE

1P C&M.indd   1 27/9/17   13:20



És una apassionada de l'artteràpia i dirigeix l'Escola de Belles Arts Pedrera des de fa quasi un any

Simona Alfano,
una fusió d'art i teràpia

Laia Mulà

 La Simona Alfano s'ocupa de l'escola de Belles 
Arts Pedrera des de fa un any, després que el seu 
fundador, l'Oriol Pedrera, li cedís la direcció del petit 
centre artístic. Amb una cinquantena d'alumnes, el 
centre ofereix formació en diverses tècniques artís-
tiques. “Aquarel·la, pintura a l'oli, carbonet, llapis de 
colors i moltes altres tècniques”, explica la Simona. 
Per ella, el més important és que cada alumne pugui 
desenvolupar les tècniques artístiques que més els 
agradi per gaudir de la pintura. “L'art ha d'apassi-
onar, per tant és important que aprenguin a través 
del que els agrada”, destaca. 

S'ocupa personalment de la formació artística 
dels seus alumnes cada tarda excepte els divendres, 
que compta amb el suport d'en Joan de la Ossa. La 
Simona té clar que és un privilegi comptar amb ell 
perquè és un artista d'alt nivell que està ajudant a 
evolucionar als alumnes, comenta. 

Després d'haver-se format en escenografia a l'Aca-
dèmia de Belles Arts a Roma i de vuit anys a Londres 
fent escultura amb materials reciclats, la Simona va 
començar a treballar en diverses tècniques terapèu-
tiques. Ha après psicoteràpia transpersonal, quiro-
massatge i ara estudia el segon curs d'un Màster en 
Artteràpia. Confessa que ha trobat la seva passió en 
l'Artteràpia, perquè constitueix una manera molt 
suau de fer un treball personal, però que va donant 
els seus fruits. Serveix, per exemple, per ajudar a 
les persones a descobrir-se a un mateix, superar 

fòbies o pors i contribuir en el creixement perso-
nal, entre altres.

Segons explica, buscava el seu camí i trobar-lo ha 
estat el fruit de fusionar els dos elements pels quals 
s'ha format, l'art i la teràpia, en un de sol. Per ella, 
l'art és una manera de conèixer-se a un mateix, “un 
mitjà per descobrir-se, meditar i desconnectar del 
món exterior per descobrir el món interior”.

Un quadre a la Fundació Iluro

La Simona explica amb alegria que a la Fundació 
Iluro hi ha exposat un dels quadres que ella mateixa 
ha pintat i que és la segona vegada que un quadre 
seu participa d'una exposició. “Exposar no ha sigut 
mai un dels meus objectius perquè faig art per mi, 
per desenvolupar la meva persona”, explica. Té 
clar que encara li queda molt per aprendre i que 
ara està evolucionant molt com a artista gràcies a 
les classes amb Joan de la Ossa, el seu professor. 

ApUntS

Defineix-te: tenaç

Una pel·lícula: 'Interstellar', de Cristopher Nolan

Un somni: viure en un món feliç

Un repte: Pintar com Roberto Ferry

Un viatge: al Tibet

Un llibre: 'Las puertas de la percepción', Aldous Huxley

 Daniel Ferrer 

perfils
www.totmataro.cat/perfils
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MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:  www.fi nquescastella .comwww.fi nquescastella .com

Vol vendre
o llogar el seu 

immoble?
Valoració 

professional 
gratuïta
45 anys 

d’experiència ens avalen.

Serietat i efi càcia 
al millor preu!

En zona tranquil · la a 300mts platja i a 5 minuts del nucli antic. 60m², 2 habit. 
(senzilla i 1 doble), armari encastat, bany complet, cuina americ., menjador, 
calef, doble vidre, persianes elèctriques. Jardí comunitari. Entrar a viure !! Opor-
tunitat única !!! T151219

Habana

169.900w

Planta baixa amb plaça de parquing inclosa
A un dels barris més propers a la zona cèntrica. 3 habit (2 dobles), bany com-
plet amb dutxa, cuina office , gas natural i amb safareig,Saló ampli, amb 
vistes al parc i balcó. El preu inclou una plaça de pàrquing!!!!   T151303

Pla d’en Boet

Preciós pis de 60m2 a zona tranquil·la i familiar 

149.000w

Ocasió única!! 3 habit, cuina office, menjador ampli i bany amb dutxa. refor-
mat 2 anys i pintat fa 6 mesos! 5 minuts de la platja i 15 minuts del centre. Tots 
els serveis a mà. Vine a veure-ho !!!  T151173

94.000w

Pis tot reformat amb material de 1a qualitat

Palau-Escor xador 

70m2, gran menjador amb cuina americ, 2 habit (abans 3) gran habit.ma-
trimoni i 1 indivi, bany complet, balcó 9 m². Si vols gaudir de sol, amb vistes i 
tranquil·litat, truca’ns!!!  T151184

Rocafon da

Espectacular àtic amb plaça d’aparcament

82.260w

Truqui ’ns:

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

MATARÓ: C/ Sant Josep, 66
(cant. el Torrent, 57)
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MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:  www.finquescastella .comwww.finquescastella .com

Vol vendre
o llogar el seu 

immoble?
Valoració  

professional  
gratuïta
45 anys  

d’experiència ens avalen.

Serietat i eficàcia  
al millor preu!

169.900w

MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:  www.finquescastella .comwww.finquescastella .com

Truqui ’ns:

Tenim l’habitatge 
que està buscant

Poble molt tranquil, sofisticat i familiar. 4 habit. dobles i golfes que té accés al 
solàrium 20 m² i té unes vistes increïbles al mar i a la muntanya. 3 banys com-
plets, 2 amb banyera i un amb dutxa. La cuina office, gran saló menjador al jardí 
de 80 m². A més, consta d’un balcó de 15 m²!! T420282 

St.V.Montalt

Preciosa casa de 153m² en exclusiva 

441.000w

93 757 83  83

87m² constr, 3 àmplies habitacions exteriors, bany complet i lavabo de cortesia, 
cuina americ impecable, saló menj. 27m², petit balcó. Per entrar a viure, finca 
seminova, ubicació que no pots deixar escapar... vine a veure-ho!!!  T151278

Centre

208.950w

Pràctic i bonic pis a prop de tots els serveis

117m², 3 habit (1 doble tipus suite) amb armari cantoner, 2 banys com-
plets, àmplia cuina office molt moderna, saló menjador amb balcó-terrassa, 
ascensor, garatge inclòs a la mateixa finca. Preciosa terrassa 50m² amb 
barbacoa d’obra, Ideal per passar llargues estones en família. Truqui’ns i 
vingui a veure-ho!! T151238

299.000w

Àtic de disseny en zona tranquil·la i familiar 

Via Europa

Increïble oferta! 96 m², 3 habit, dividides (1 doble). 2 banys compl. 2 balcons 
7 m² , cadascun. Conté un safareig, calefacció amb radiador, aire condicionat 
tipus split, els terres són de parquet. L’edifici consta d’ascensor, i el preu inclou 
una plaça de pàrquing!!  T151302

Preciós pis de les zones més buscades de Mataró

Parc Central

233.000w

4 habitacions, 3 banys (2 amb dutxa i un amb banyera). La cuina amb 
illa en el centre. El jardí té 800 m², i gaudirà de la seva gran piscina 
d’aigua salada. L’habitatge també té balcó, que permetrà una millor 
il·luminació de la mateixa. A més consta de tres places de pàrquing, així 
com de dos trasters de 8m².  T420283

Casa en una zona molt tranquil·la del Maresme

350.000w

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

350w

 T302973 Centre. Local cial.,  aparador 4,5mts., calefacció, maniquis...

50m2 1

97,15m2 2

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

515w

40m2 1 doble 1 saló menjador

 T109811 El Rengle. Apart., cuina, aa/cc., alumini, traster.  Zona com. piscina

200m2 2

T110541 Centre.  Dúplex, llar de foc, cuina office, 3 pl., golfes. Vistes espectaculars.

5 saló menjador 3 terrasses

550w

95m2 1

T302556 Centre. Local cial,  molt bona situació. Aparador. Traster. Ideal agencies, despatx.

600w

45m2 1 doble 1 saló menjador

 T107187 Centre. Apart. al centre històric, cuina equipada, aire cond. Tot moblat.

3 terrassa 16m21saló menj.

126m2 2+1aseo

T420248  Arenys de Mar.  Casa  de poble. 2 pl., cuina off., pati,  dret a vol una planta.

4 saló menjador terrassa 18m2

400w

 T302981 Llavaneres. Local en traspas. Molt bon estat. Actualment bar-granja. Moblat.

85m2 2 terrassa 12m2

1.300w

1.300w

1.900w
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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.19171
R.18965
R.19173

Pis - 3 hab. - Alt i amb sol
Pis - Amb vistes i sol 
Pis - 3 hab. - 66m2
Fàcil aparcament
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

245.000€

MATARÓ - Eixample R 19175

Gran pis de 4 hab (2 dobl), orientat al mar, 
traster i pk finca. PIS DEFINITIU!!

Quota: 905,57€/mes

87.260€

MATARÓ - Cerdanyola R 19090

Pis a mitja altura de 3 hab (2dbl). Bon estat. A 
prop de serveis. A punt per entrar a viure!!!!

Quota: 322,53€/mes

156.000 €

MATARÓ - Molins R 18726

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

Quota: 576,61€/mes

hidro, balcó. A 10 min del centre! traster i pk finca. PIS DEFINITIU!!

/mes

280.000€

MATARÓ - Via Europa R 19128

Habitatge de 115 m2, 4 hab (1 suite), 2 banys. 
Exterior a 2 carrers.  Pk. Vine a veure’l !!

Quota: 1.034,93€/mes

138.000 €

MATARÓ - Eixample R 14990

A prop d’estació. Pis tipus loft amb 1 hab, ciuna 
equipada i bany complet. Ideal parelles!!

Quota: 510,07€/mes

prop de serveis. A punt per entrar a viure!!!!

/mes 149.000 €

MATARÓ - Pla d’en Boet R 19184

Pis de 3 hab, wc complet, menjador, balcó, pk. 
A prop de serveis i a 10 min del centre!!

Quota: 550,73€/mes

238.300€

MATARÓ - Pla d’en Boet R 18542

Espectacular pis 150m2, 4 hab, 2 banys,  
terrassa a nivel 84m2, pk opc. Oportunitat!

Quota: 880,80€/mes 261.680 €

MATARÓ - Zona marítima R 19054

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

Quota: 967,22€/mes
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Entra a www.urbenia.es per veure
el tour virtual de la vivenda!
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