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UN ENEMIC COMÚ  
Mataró lidera la investigació contra la sèpsia,

una malaltia desconeguda que causa 4.000 morts
cada any a Catalunya
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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

148.000€

OCASIÓN ESPECIAL
Ref. 12780 Z. CABANELLES-ESPERANZA: 
Atención!!! Edifi cio buena presencia, vivienda 
89m2 reciente edifi cación. Zona tranquila. Sa-
lón com. (2 amb). Balcón amplio. Cocina prac-
ticamente nueva. 3 dorm (2 dobles). 2 baños, (1 
suitte). Calefacción. Puertas cedro. Impecable. 
Vistas despejadas y sobretodo mucho sol.  

86.000€
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148.000€

OCASIÓN ESPECIAL
Ref. 12780 Z. CABANELLES-ESPERANZA: 
Atención!!! Edifi cio buena presencia, vivienda 
89m2 reciente edifi cación. Zona tranquila. Sa-
lón com. (2 amb). Balcón amplio. Cocina prac-
ticamente nueva. 3 dorm (2 dobles). 2 baños, (1 
suitte). Calefacción. Puertas cedro. Impecable. 
Vistas despejadas y sobretodo mucho sol.  

T

96.000€

PARCELA
Ref. 12772 URB. LES GINESTERES: Parcela 
800 m2 bastante plana y bien orientada, casita 
pre-fabricada, 60m2, con 2 habitaciones, salón-
comedor, cocina integrada, un baño, porche de-
lantero, zona ocio y zona para barbacoa. Usted 
puede edifi car una vivienda en ella si lo desea. 
Muy singular. ATENCIÓN AL PRECIO!! 

T 138.000€

TOTALMENTE REFORMADO
Ref.12746 JTO. MAXIDECOR Y VIA EURO-
PA: Bonito piso 1/2 altura sin ascensor. 100 m2. 
Reformado. 3 habit. (2 dobles). Amplio salón, 
balcón, vistas espectaculares. Baño con ducha 
reformado. Cocina de haya reformada. Galería 
con espacio almacenamiento. Muy soleado, zona 
tranquila y bien comunicada cerca autopista.

T

178.000€

BUEN PISO
Ref. 12781 ZONA VISTA ALEGRE: Piso alto con 
excelentes vistas, muy soleado, esquinero y con as-
censor. 85 m2 , 3 dormit (2 dobles). Cocina 10 m2 
reformada. Salón  24 m2, balcón exterior con vistas 
panorámicas. Calefacción. Ventanas de aluminio. 
Puertas de cedro. Suelos de gres. Excelente comu-
nidad. Zona muy tranquila. Junto colegios.

T

267.000€

EXCELENT OCASIÓN
Ref. 12565 CENTRE: Local-nave industriall en 
planta baja. 400 m2 + despachos. Perfectamente 
situado, zona mucho paso.  Fuerza y muelle carga. 
Aparcam. clientes. Vado permanente, benefi cios 
local (venta detalle, fácil localización y comunica-
ción) Altura 4 mts. Vestuarios. Instal. compresor. 
Alarma. 2 baños (1 con ducha).

T 350.000€T

CASA A 4 VIENTOS
Ref. 12779 CERDANYOLA NORTE/LLAN-
TIA: ¡Atención ocasión especial!. Casa a 4 vien-
tos, parc. 400m2. Garaje para 2 vehículos. Con 
huerto. Salón com. Cocina. Baño completo. Tza 
70m2. 1ª planta. 2 habitac. Realmente singular y 
diferente. Ideal personas quieran algo más que 
una vivienda (huerto, zona para animales).

205.000€

DÚPLEX CON PATIO
Ref. 12749 Z. PUIG I CADAFALCH: Dúplex de 
120m2+ patio 90m2 a nivel. Pequeña comuni-
dad. Impecable, sin necesidad de reforma. Salón 
com. 28m2. Cocina equipada con patio. 3 dorm. 
(2 dobl). 2 baños compl (1 suitte) Calefac y Aire 
Acondic. Vivienda singular por su forma, gran 
terraza, pequeña comunidad de vecinos!

T

86.000€

¡JUNTO COLEGIOS!
Ref. 12797 CERDANYOLA: Piso reforma-
do para entrar a vivir. Tiene 78m2 distribui-
dos en 3 dormitorios (actualmente 2), ambas 
dobles. Amplio salón. Baño completo. Cocina 
de roble con amplio espacio para mesa y con 
acceso directo a gran galería. Edifi cio sin as-
censor. Piso de media altura!!  

T

157.500€

OCASIÓN POR PRECIO
Ref. 12778 SEMI CENTR0: Oportunidad!! 
Ascensor, buen piso 80m2, parking incluido. 
Sin necesidad de reforma, espacios amplios 
3 dorm. (2 dobles). Salón comedor espacioso, 
bien orientado. Balcón exterior. Cocina actua-
lizada, galería. Baño completo. Calefacción. 
Ventanas doble cristal.  ATENCIÓN!!!  

T

232.000€

EXCELENTE COMPRA
Ref. 12761 Z. RONDAS-CENTRO: Vivien-
da grandes medidas. 120m2, exterior. Impeca-
ble. Reciente construcción. Salón com. 34m2 
2 amb. Cocina offi ce equipada. Galería. Varios 
balcones/terracita (3) diferente orientación. 2 
baños. Calefacción. Parquet. Armarios emp.
Bien comunicado cerca playa y centro!!  

T

168.000€

BUENAS CARACTERÍSTICAS
Ref. 12767 Z/ROCABLANCA: Misma avenida, 
buen piso 95m2. Buena presencia y ascensor. 
Perfecto estado. 4 dor. (2 dobles). Salón com. 24 
m2, “llar de foc” Balcón-terracita. Cocina. Galería 
Baño completo más aseo. Calefacción. Parking 
incluido más cuarto trastero!

T

330.000€

FABULOSO ÁTICO
Ref. 12713 Z. CAMÍ DE LA SERRA: Sup. 195 
m2. 110 m2 de piso en planta + 40 m2 de estu-
dio + 45 m2 entre terraza y balcón. Totalmente 
reformado  Consta de 3 habit. (2 dobles), + ves-
tidor. 2 baños completos (1 suitte) Amplio salón, 
chimenea y despacho. Com. 28 m2 con balcón.  
Jacuzzi terraza sup. 3 Pl. Parking incluidas .

T
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nostres ulls, uns ulls subjectius i que són incapaços 
de ser completament imparcials.  

La realitat té moltes perspectives des de les quals 
es pot veure i explicar el que passa, però tot això 
no justifi ca dir mentides. M’indigna llegir o sentir 
persones que es fan dir periodistes que manipulen 
els fets i els transformen al seu gust, que oculten les 
imatges que no els interessa difondre i que mostren 
les que venen el seu discurs. 

I encara m’indigna més veure que hi ha qui es creu 
aquesta realitat tergiversada, aquest munt de men-
tides que ens expliquen des dels mitjans. Perquè no 
són més que mentides i manipulacions que respo-
nen a les demandes del de dalt. Molts penseu que 
els periodistes estem embrutant encara més tot el 
que està passant a Catalunya i Espanya i només us 
puc donar la raó. 

Opinió: Laia Mulà

 La independència, el referèndum, la reacció d’Es-
panya i la diversitat d’opinions arreu del país, inclús 
del món, estan a l’ordre del dia. La incertesa del que 
vindrà i la successió de fets omplen cada dia les 
portades de la majoria dels mitjans de comunicació 
que consultem. Quan m’han demanat que escrigués 
quatre ratlles per aquest article d’opinió, tot el que 
m’ha vingut al cap anava relacionat amb el mateix: 
el confl icte entre Catalunya i Espanya. Com a peri-
odista, tot i que graduada fa només uns mesos, em 
sento amb la necessitat i inclús l’obligació d’escriure 
sobre el tractament dels fets dels qui treballen en la 
meva mateixa professió. És cert que l’objectivitat 
de la qual tant ens van parlar a principi del grau de 
Periodisme no existeix. Els periodistes també som 
persones amb una cultura, una educació i uns prin-
cipis propis que ens fan veure la realitat des d’una 
perspectiva única. Quan expliquem el que observem 
en un mitjà de comunicació ho fem a través dels 

Embrutant el present

L’ENQUESTA

Prosperarà la moció de 
censura contra Bote?

70,8% No
29,2 % Sí

CAMINA PER L'ALZHEIMER

LA PREGUNTA

El PSC ha de governar en 
solitari?

PUJA L'ATUR

A la festa final de la Mataró Camina per l'Alzheimer una de les princi-
pals sorpreses va ser la presència de la guàrdia imperial d'Star Wars. 
I és que ningú es vol perdre la cita, si bé òbviament els soldats no es 
van posar la samarreta fúcsia.

APLAUDIT:  Una altra vegada es 
va convertir en el gran acte solidari 
del calendari i un motiu d'orgull de 
ser d'on som.

CASTIGAT: És el segon mes seguit 
que puja i convé que la ciutat i els 
seus estaments no es relaxi: la taxa 
segueix sent molt alta.

VOTA L'ENQUESTA A:

 Daniel Ferrer 

Davant de tot
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RETORN HISTÒRIC
El Cafè del Mar s’inaugura com a seu de la
Fundació Unió de Cooperadors
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Operació contra el blanqueig
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 Foto antiga Les portades

  La setmana passada acompa-
nyàvem en aquesta secció a un 
grup de cinc mataronins que, fa 
50 anys, havien anat en excursió a 
Camprodon. En aquesta ocasió el 
fons fotogràfi c del senyor Estatuet 
ens porta una altra imatge d'aquell 
dia, corresponent a la botifarra-
da que van fer-hi el mateix grup 
d'amics. Estatuet recorda que "feia 

De botifarrada

molt de vent i amb una caixa de 
llumins vam patir per encendre 
foc, vam poder-ho fer amb l'últim 
de tota la caixa".

Aquell dia el grup format per 
Rovira, Comas, Benet, Sànchez 
i Estatuet van anar de Mataró a 
Camprodon en autobús. Va ser 
tota una aventura.

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

SI TENS FOTOS ANTIGUES QUE TROBES INTERESSANTS, CURIOSES... 
I LES VOLS VEURE PUBLICADES A LA SECCIÓ LA FOTO ANTIGA D’EL TOT

PORTA-LES A LES OFICINES D’EL TOT MATARÓ 
(CARRER D’EN XAMMAR, 11) O A FOTOANTIGA@TOTMATARO.CAT

           Que no es quedin 
    per sempre més 
 al fons d’un calaix!
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"Governar en solitari em motiva" 
L’Alcalde David Bote retreu el trencament de CiU i la divisió de la societat  
"per qüestions identitàries" 

Política: Cugat Comas

  Reacció ràpida i obligada. David 
Bote va anunciar el seu nou govern 
municipal només 24 hores després 
de la sortida de CiU de l'execu-
tiu. Ho va fer amb la voluntat de 

governar en solitari amb el con-
dicionant "de moment" reiterat 
fins a tres ocasions. Reconeix que 
hi ha grups de l'oposició que han 
ofert la seva col·laboració i hi ha 
converses informals obertes però 
de moment reorganitza les àrees 

de govern confiant en els sis re-
gidors socialistes. "Governar en 
solitari és un repte que no serà 
fàcil però que ens motiva", ha dit 
Bote que ha afegit que "continuaré 
sent alcalde pels mateixos princi-
pis i valors, ètica i transparència, 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat
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Bote no va voler entrar en les possibilitats que hi ha que prosperi 
la moció de censura i s'ha limitat a expressar-ne el respecte: 
"És una acció democràtica que ara com ara no té els suports 
suficients". On sí que va ser crític és amb els motius esgrimits 
per CiU per presentar-la.

Posteriorment a la reordenació de carteres entre els seus re-
gidors, l'Alcalde David Bote va rebre dues mostres de suport 
popular durant el cap de setmana. L'una, l'acte convocat pre-
cisament amb aquest propòsit pel mateix PSC a l'Isla Cristina 
de Cerdanyola i el segon en el decurs de la concentració de 
'Parlem', dissabte al migdia, quan va ser aclamat per bona part 
dels concentrats davant de l'Ajuntament.

No entra a valorar les 
opcions de la moció en 
contra seva

esforçant-me més per donar res-
posta al que realment volen els 
mataronins".

Retrets a CiU

Bote no va escatimar crítiques cap 
al seu antic soci de govern. "Són 
ells els que han trencat per raons 
que no estaven incloses a l'acord; 
ni jo ni el PSC hem incomplert el 
programa de govern", va assegu-
rar. Bote critica els convergents 
trencar "en uns moments com-
plicats en què necessitem estar 
units i promoure el diàleg". El so-
cialista lamenta "la divisió de la 
societat per qüestions identitàries, 
que mai abans havien estat tan 
importants". 

Bote va ser dur respecte de les 
raons explicitades el dia abans per 
Quim Fernàndez pel fet de sortir 
del govern: "No és veritat que jo 
no condemnés el que va passar el 
dia del Referèndum, vaig dema-
nar el cessament de les accions i 
rebutjo totes les violències sense 
ambigüitats".

Daniel Ferrer 

6

David Bote va compa-
rèixer amb el seu equip 
de cinc regidors més: 
Núria Moreno, Joan Vinzo, 
Juan Carlos Jerez, Miquel 
Àngel Vadell i Marisa 
Merchan

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1790 del 14 al 19 d'octubre de 2017
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*4 m d'instal·lació màxima

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

· Per 150€ més instal·li: o

MARCA A ESCOLLIR:

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

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

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

MARCA A ESCOLLIR:

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

MARCA A ESCOLLIR:

Instal·lació inclosa*
670€

3.000 Frig.
Instal·lació inclosa

25KW

1.365€

Inclou el tram de sortida de fums 
subministrats amb la caldera

Així queda el govern en minoria de Mataró 
Els cinc regidors socialistes que acompanyen David Bote seran tinents amb diferents 
àrees de govern

Política: Cugat Comas

 L’Alcalde de Mataró, David Bote, 
va presentar el passat divendres el 
nou cartipàs municipal, només 24 
hores després de la sortida de CiU 

del govern municipal. El PSC go-
vernarà en solitari –“de moment” 
segons l'Alcalde– que ha resituat 
les carteres en els cinc regidors 
que componen el Grup Municipal 
socialista. Tots cinc passen a ser 

tinents d’Alcalde i acumulen en 
la major part de casos diferents 
àrees de govern.

Destaca especialment la super-
regidora Núria Moreno amb tres 
de les grans carteres. 

El govern municipal de Mataró queda establert així

Ciutat

Obertura 3-4 govern.indd   2 11/10/17   9:40



Núria Moreno
La primera Tinent d'Alcalde serà 
Núria Moreno, que assumeix 
una "súper-cartera" que inclou 
Urbanisme, Desenvolupament 
Econòmic i Cultura. Per tant 
Moreno canvia per complet 
d'àrees i serà el principal actiu, 
amb regidories de més projec-
ció del nou gabinet. En assumir 
Projecció de ciutat serà la regidora 
del Tecnocampus.

Joan Vinzo
Joan Vinzo manté les cartes que ja 
ostentava i hi suma el paquet que 
tenia Isabel Martínez. Per tant les 
seves competències inclouen ara la 
potent cartera de Benestar Social.

Juan Carlos Jerez
Juan Carlos Jerez assumeix 
Seguretat –ell és policia en exce-
dència– a més de seguir al cap-
davant de Serveis Centrals. És la 
sala de màquines de l'engranat-
ge municipal i on es couran els 
principals reptes que queden al 
govern en forma de pressupostos 
i ordenances fi scals.

Miquel Àngel Vadell
Miquel Àngel Vadell ha estat 
en aquesta mitja legislatura el 

responsable màxim d'educa-
ció. Ara suma al seu haver Espai 
Públics, la cartera que tenia Núria 
Moreno sense comptar amb 
Seguretat. Alguns dels serveis 
municipals més importants per 
la ciutadania, com els de neteja, 
pengen d'aquesta cartera.

Al canvi de cartipàs a nivell de regidors el seguirà una reestruc-
turació tècnica, a nivell d'àrees i de responsables intermitjos. En 
les properes setmanes s'establiran quins seran aquests canvis 
i quins nous càrrecs i figures es creen. A l'ostentar més d'una 
cartera en tots els casos, els caps d'àrea i altres quadres tècnics 
adquiriran una gran importància en el funcionament municipal.

Futura reestructuració 
tècnica

Marisa Merchán
Marisa Merchán seguirà amb el 
mateix paquet de competències 
que fi ns ara, sumant-hi els Esports 
que tenia el convergent Josep 
Maria Font. La cinquena Tinent 
d'Alcalde guanya projecció tot i 
sumar una segona carpeta menor.

Daniel Ferrer 
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independentista, a ningú se li pot 
recriminar no ser independentista, 
tothom té dret a ser el que vulgui, 
el que no és presentable és que es 
coarti la llibertat d’expressió, la 
llibertat de reunió i que es con-
culquin els drets més elementals 
de la ciutadania. Aquest no és un 
problema d’independència, és un 
problema de democràcia”.

"Consens i generositat"
Segons fonts de la negociació, tots 
els partits es van mostrar disposats 
a actuar amb el màxim “consens, 
generositat i transparència” per 
arribar a una entesa "que regeneri 
públicament la imatge de Mataró". 
De moment es parla de "planteja-
ments generals". | Redacció.

 La moció de censura contra 
David Bote ja s’està cuinant. Quim 
Fernàndez i Núria Calpe van inici-
ar dijous passat les converses amb 
representants d’ERC, VOLEM i la 
CUP. En un comunicat els conver-
gents asseguren que “va haver-hi 
un element on tots van coincidir: 
en ple segle XXI no és admissible 
que l’alcalde de la sisena ciutat 
més important de Catalunya si-
gui incapaç de condemnar amb 
contundència uns fets tan violents 
per part de la policia com els que 
van enregistrar les càmeres de 
televisió”.

El fi ns ara soci de govern es-
pecifi ca els motius de la moció 
essent molt crítics amb l’Alcal-
de: “Ningú té l’obligació de ser 

CiU, ERC, VOLEM i CUP afirmen que l’alcalde no ha 
sabut ser ferm defensant els drets democràtics

Converses obertes per 
la moció de censura

  “Mataró és el que realment im-
porta!”. David Bote va donar-se un 
bany de masses, divendres passat, 
un dia després de quedar-se en 
minoria clara al saló de sessions 
de l’Ajuntament amb la sortida 
de CiU del govern. En un acte de 
suport del partit cap a l’Alcalde, 
Bote va reiterar el compromís en 
governar en solitari i la confi ança 
en els cinc regidors amb els quals 
confi gurarà el govern: “Jo tenia un 
compromís amb CiU però és més 
gran el compromís que tinc amb 
Mataró”, va dir, afegint que vol 
“mantenir l’estabilitat a l’Ajunta-
ment, amb el rumb traçat” i amb 
el seu equip.

Bote va assegurar que governar 
amb sis regidors de 27 “no serà fà-
cil”: “Ens hi deixarem la pell i treba-
llarem com hem fet fi ns ara, amb 
diàleg i buscant l’entesa, amb rigor 
i professionalitat i amb Mataró al 
cap i al cor”.  

Suport dels exalcaldes
Segons el partit, l’acte a Cerdanyola 
va reunir 470 persones. Hi eren pre-
sents els exalcaldes Manuel Mas 
i Joan Antoni Baron, la diputada 
Alícia Romero i el primer secretari 
del Maresme Xesco Gomar, entre 
altres. | Redacció

L’Alcalde es compromet a 
“mantenir el rumb traçat"

El PSC omple la plaça 
d’Isla Cristina en 
suport a Bote

Els quatre partits ja van col·laborar prèviament per l'1-O

Acte del PSC  D.Ferrer 

 Arxiu 

13

Els partits que mantenen 
negociacions sumen 13 re-
gidors: 5 de CiU, 4 d'ERC, 
2 de Volem i 2 de la CUP

15

El suport necessari per-
què la moció prosperi és 
de 15 dels 27 regidors del 
Saló de Sessions

Ciutat núm. 1790 del 14 al 19 d'octubre de 2017
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www.egraupera.com/confia-en-graupera
Som la teva solució!93 741 29 99

C. Melcior de Palau, 9 - 08302 Mataró
info@egraupera.com
www.egraupera.com

Mà d’obra i disposició de 
servei sense límit horari

Revisió anual
preventiva.

Certificat de revisió i etiqueta 
RITE segons normativa.

Totes les peces incloses 
(consultar condicions)

AQUEST HIVERN,
NO PASSIS MÉS FRED!
A Graupera disposem de contractes
de manteniment perquè no t’hagis 
de preocupar de res.

Assistència i reparació
en menys de 24h

SERVEI TÈCNIC OFICIAL:

Més de 40 anys al teu servei

F
er grans reformes o petits retocs, tant és. És 
lògic que ens pugui fer mandra però també és 
cert que modernitzant la imatge, l'equipament 

o la disposició de determinades estances de casa 
nostra ens semblarà, directament, que vivim en una 
casa diferent. Per això mateix, fora mandres i mirem 
exactament què volem fer, com volem que quedi. Si 
quan rebem el manual d'aquella marca de mobles 

Com ho volem fer?
Fer canvis a casa per necessitat o voluntat 
és una acció en la que és necessari conèixer 
totes les opcions del mercat.

que tothom es mira pensem en diferents opcions 
i com quedarien a casa nostra, ara és el moment.

Sense pressa, que canviar alguna habitació no és el 
mateix que canviar-se de roba. Mirant bé les opcions. 
Escollint els colors. Consensuant-ho, òbviament, amb 
tots els que hem de compartir el dia a dia. I quan 
ho tinguem clar, mirant què ens ofereix el mercat.

Llar
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Ens millorarà casa nostra des d'un nou color de pa-
ret als tancaments que s'han inventat de darrera 
generació. Podem pensar en el jardí o el rebedor o 
deixar-nos enlluernar per les cuines d'última gene-
ració, ja que al cap i a la fi és el que utilitzarem més. 
Tant és per on vulguem començar: la clau és que a 
Mataró i la comarca hi ha desenes de firmes, empre-
ses i professionals que poden ajudar-te.

 Les empreses i professionals 
es poden convertir en els teus còmplices 
a l'hora d'actuar per girar casa teva com 
si fos un mitjó”

núm. 1790 del 14 al 19 d'octubre de 2017
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 L’altra idea són les 
prestatgeries de base metàl·lica, 
les bases tenen bastants lineals 
amb la qual cosa, depenent del 
que volem emmagatzemar, 
podem pujar o baixar els prestat-
ges, però a més aquests lineals 
no resten llum ni visibilitat de cap 
tipus”

L 
es prestatgeries són grans aliades de l’ordre, 
ja que ens ajuden a emmagatzemar molts ob-
jectes de diferents mesures, i ja que queden 

a la vista ens ajuden a trobar el que busquem amb 
certa rapidesa. 

Si col·loqueu cistelles en les prestatgeries no veureu 
a simple vista el seu contingut, però aquest petit in-
convenient es torna un aliat perquè podeu augmentar 
la capacitat d’emmagatzematge i tot aparentment 
estarà en ordre. 

Hi ha altres possibilitats que ajuden a l’ordre, però 
també decoren d’una manera divertida. Parlem dels 
penjadors, això és, a través de penja-robes, barres 
o qualsevol altre sistema ubiqueu diferents conte-
nidors, on podeu ordenar per criteris, per exemple, 
si són diversos nens que cada envàs pertanyi a un 
nen en concret.

Ordre en una  
habitació infantil
Us oferim unes idees molt pràctiques 
per portar a terme un gran repte: acon-
seguir ordre en una habitació infantil, 
o almenys que ho sembli, perquè està 
clar, que hi ha d’haver joguines, peces, 
dibuixos, llibres i un llarg etcètera.

Llar
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ILURO

ALUMINIS
La millor garantia al seu Servei

Tel.: 93 757 76 03
Fax: 93 757 83 57
Via Europa, 189-193 (a 50m Decathlon), Mataró
(Obert també dissabtes al matí de 10 a 14 h)
Visiti la nostra nova exposició a:
C. Roselló, 321, Barcelona

 www.aluminiosiluro.com

Instal·ladors oficials Garantia de qualitat

Exigeixi a les seves 
finestres la garantia i 
qualitat del marcat

0% interès

Pagui a 12 mesos
sense interessos
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E
ncara no fa fred però tard o d'hora en farà. 
Potser ara és bon moment per recordar com 
l'any passat hi va haver dies a casa en què no 

s'hi podia estar. Aquella corrent d'aire molesta de la 
tardor pot ser un fred intens d'aquí a unes setmanes 
o sigui que és bon moment per donar un cop de mà. 
Podem des d'optar per complements com estores a 
repassar els aïllaments de casa nostra com les ma-
teixes finestres i portes.

Pensar en el fred abans que en faci
Els tancaments i aïllaments, el sistema de calefacció o els complements són claus 
perquè estiguem bé a casa a l'hivern

És important prevenir el fred, no només 
curar-lo. Tot i això, el sistema de cale-
facció és clau pel benestar en els mesos 
de més baixes temperatures. Ara també 
és bon moment per fer-li una revisió!

Llar
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P
er aconseguir el nostre objectiu, que el saló 
es vegi totalment actualitzat, res millor que 
tenir en compte aquests consells de decora-

ció. Primer de tot, una bona idea sempre és crear 
diferents transparències enmig d’aquesta habitació, 
ja que les mateixes tenen la funcionalitat d’aportar 
llum, la qual cosa permet no només un espai mo-
dern, sinó també més gran del que originalment és. 
Quant als colors que acompanyen, fixeu-vos que 
siguin sempre plens i intensos.

Tampoc deixeu mai d’aportar llum en aquelles zones 
en què voleu aconseguir que s’estableixi el focus 
d’atenció, ja sigui en algun element decoratiu, mo-
ble, etc. i funcionant inversament amb aquells detalls 

"Jo vull un saló  
modern"
Per aconseguir una casa moderna, 
l’ambient que major concordança ha 
de demostrar és el saló, ja que és on 
normalment passem més temps del dia 
observant el que ens envolta.

que voleu que passin desapercebuts.

Els materials són fonamentals, a la vegada, per-
què són els que li donen entitat a la llar. Per això 
és important que respecteu la noblesa d’aquells de 
qualitat, encara que potser podeu donar-vos el luxe 
de sorprendre amb algun l’origen del qual no sigui 
finalment la seva funció.

PTGE. AMICS D’ARGENTONA, 8. SECTOR CAN NEGOCI
08310 - ARGENTONA (BARCELONA)
TELS. 670 78 36 31 - 677.87.78.72
E-MAIL: MARMOLESARGENTONA@HOTMAIL.COM
WWW.MARMOLESARGENTONA.COM

Llar
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V
ista Serveis Integrals, S.L. és una empresa 
de Mataró que ofereix una gran varietat de 
serveis: instal·lació i manteniment d'elec-

tricitat, fontaneria, gas, climatització; instal·lació i 
manteniment d'instal·lacions tèrmiques en els edi-
ficis; manteniment integral a empreses; i tot tipus 
de reformes de llars i empreses. Posant l'accent en 
el client, ofereixen projectes i solucions integrals a 
mida per cada llar i cada empresa, per obtenir el 
resultat més útil i de major qualitat.

Per tal de donar el servei més complet als seus cli-
ents, compten amb una petita central de reformes 
i una fusteria d'alumini que fa onze anys que fun-
ciona: Grupo Alumtres. Per l'equip de Vista Serveis 
Integrals el client és el principal i és per això que 

Un servei integral  
i a mida
Vista Serveis Integrals ofereix tot 
tipus de reformes i servei de fusteria 
d'alumini per donar resposta a la  
necessitat de cada llar o empresa

utilitzen els productes de major qualitat i ajusten 
els preus segons la necessitat de cada client. Són 
conscients que cada client busca un servei diferent 
i, és per això, que escolten les seves idees i les tra-
dueixen en un projecte i una planificació a mida de 
la mà d'experts en cada part de la reforma.

Llar
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L
es portes de seguretat tenen un bombí de se-
guretat que impedeix que es pugui manipular 
amb rossinyols, però no està garantida la seva 

resistència a l’atac. Es fabriquen en PVC, en metall 
o en fusta i estan reforçades amb perfils que resis-
teixen al gas i al foc. 

- Les portes blindades estan fetes de fusta massis-
sa i poden portar una o dues xapes d’acer com a 
reforç. El marc també pot estar reforçat amb ferro 
i el pany acostuma a tenir un cilindre que impedeix 
treure’l amb rossinyols o trepants. Generalment les 
claus estan fabricades a mida i quan s’accionen unes 
barres d’acer bloquegen la porta pels quatre costats.

• Les portes cuirassades són resistents a tot tipus 

Portes de seguretat
Existeix una àmplia gamma de portes 
per fer la casa més segura. Per exem-
ple, n’hi ha de blindades en una o en les 
dues cares, amb reforços o sense ells, 
amb panys i cilindres de major o menor 
qualitat. 

d’atacs, però són les més cares. Contenen tubs d’acer 
i formigó i elements que mantenen la superfície de 
la porta rígida i sòlida. Els marcs són acer recobert 
amb fusta i tenen diversos punts d’ancoratge. Fins 
i tot les seves frontisses són resistents a l’ús de pa-
lanques. Pel que fa al pany, pot ser mecànic, digital, 
retardat, electrònic, etc. Les claus es fabriquen amb 
alta tecnologia i a mida per a cada porta.

núm. 1790 del 14 al 19 d'octubre de 2017
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F A Ç A N E S

• TREBALLS VERTICALS.
• REHABILITACIÓ DE FAÇANES.
• EXTRACCIÓ D´URALITA.
• OBRA I PINTURA EN GENERAL.

Av. Jaume Recoder 46
Mataró

Empresa
Familiar

apgfachadas@gmail.com

T. 931 253 298
M. 658 767 116
M. 651 350 101

www.apgfachadas.es
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F A Ç A N E S

A
l mercat hi ha assegurances de diverses co-
bertures: segons la part dels vostres béns 
que desitgeu assegurar o segons com voleu 

fer-ho, a més es tenen en compte les característi-
ques de l’habitatge.

Què és el que s’assegura?

Principalment l’habitatge, és a dir, la construcció en 
sí, davant d’esdeveniments accidentals que poguessin 
danyar-lo totalment o parcialment, siguin fenòmens 
naturals o incendis accidentals. Un altre aspecte a 
protegir són els béns que es troben continguts per 
l’habitatge. És a dir, tots els mobles i electrodomèstics 
que es trobin dintre dels límits de la casa. Cal tenir 
en compte que aquests han d’estar correctament 

La importància de 
l'assegurança
Tenir assegurada la llar és una de les 
millors decisions que podeu prendre per 
protegir el vostre patrimoni, però també 
la família.

valorats per tenir una millor cobertura, revalorats cada 
dos anys, degut al fet que perden el seu valor amb 
el pas del temps o per la incorporació d’altres nous.

I el més important de la llar són els seus habitants, 
la família. També tots poden ser assegurats en cas 
de patir un accident a l’interior de l’habitatge. I fins 
i tot terceres persones que romanguin en aquest 
poden ser assegurades contra accidents, fins i tot 
provocats per les vostres mascotes.

Llar
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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

PORCELÁNICO
RECTIFICADO 
75x75
1ª CALIDAD

13,10 € /m2

Por sólo

NOVEDAD!
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A
questes botigues tenen 
passadissos plens de pen-
jadors, caixes, armaris i ves-

tidors de somni i un munt d’articles 
i solucions per a l’organització i 
classificació de qualsevol cosa que 
et puguis imaginar (roba, estris de 
cuina, joguines, lavabos, despat-
xos, etc.). En fi, tot el que sembla 
que es necessita per mantenir la 
casa en ordre. Però fixeu-vos que 
al principi he dit “aparentment”. 
Per què? Doncs perquè jo no tinc 
tant clar que per organitzar-se cal-
gui tot això.

Quan vaig a aquestes botigues 
m’agrada molt veure com tenen 

Calen tantes coses?
Avui en dia hi ha moltes botigues on es venen incomptables articles que,  
aparentment, serveixen per mantenir l’ordre a casa.

distribuïts els calaixos o els arma-
ris amb espais per coses molt con-
cretes: separadors per cinturons, 
penjadors per pantalons, calaixos 
especials per ganivets especials...
però després sempre em pregunto: 
i si un dia compro un altre cintu-
ró, on el posaria si ara ho tinc tot 
organitzat pels que tinc? O: i si 
necessito un ganivet més gran? 
En aquest calaix potser ja no m’hi 
cap si la seva mida actual és pel 
ganivet que hi tenim ara.

Crec que delimitant els espais 
s’aconsegueix una major sensa-
ció d’ordre ja que cada cosa té el 
seu lloc. Però no ens hem de pas-
sar ja que si ho acotem tot, quan 
fem qualsevol canvi la nostra or-
ganització actual ja no ens servirà 
i tornarà el desordre perquè no 
sabrem on posar les coses noves.

És per això que aquest tipus de bo-
tigues m’encanten però hi compro 
amb prudència. Si volem ordenar 
casa nostra el primer que hem de 
fer és decidir amb què ens que-
dem i amb què no per saber on 
ho posarem i de quin espai dispo-
sem. És en aquest moment quan ja 

podem anar a comprar però tenint 
en compte un parell de coses: evi-
tar comprar coses excessivament 
“a mida”i comprar articles modu-
lars que es puguin anar adaptant 
a les necessitats de cada moment.

Però inclús així us diré que quan 
jo vaig començar a posar ordre a 
casa meva, vaig utilitzar caixes de 
sabates a molts llocs... i encara les 
tinc!! No eren les més maques del 
món ni les vaig folrar amb papers 
o robes decorades. Però és que 
moltes ni es veuen i fan la seva 
funció perfectament. I a cost zero!

Per tant, pensem-ho bé abans 
d’omplir casa nostra amb coses 
per ordenar perquè moltes vega-
des no calen. I recordeu: quantes 
més coses tinguem, més temps 
dedicarem a ordenar-les!

Àmmia Serra | Enjoy Order
Enjoy Order neix per ajudar a 
aquelles persones o empreses 
que no tenen temps o no saben 
com organitzar les seves coses.  

Llegeix-la a: 
www.totmataro.cat/blocs

i www.enjoyorder.net

Llar
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Dissabte 

14 

d'octubre

18 i 21h //
Teatre Monumental (La 
Riera, 169. Mataró). // 
Platea: 24 €. 
Amfiteatre: 19 €.

'ART' ARRIBA A MATARÓ,
DOBLE FUNCIÓ AL MONUMENTAL

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

Bitácora
Dissabte 14 octubre / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. Pujol, 26. Mataró) 
/ Taquilla inversa
Duet de folk, rock i fusió format per 
Seba Milonga (guitarra i veu) i Yone 
Herrera (cajón, melòdica i veu).

WANH - We Are Not Heroes
Divendres 20 octubre / 20h / Les 
Esmandies (Rda. O'Donnell, 94. 
Mataró) / Taquilla inversa. 
Concert del grup de versions lliures 
i originals de temes soul, rock'n'roll, 
pop, funk, country...

Pau Vallvé
Dissabte 21 octubre / 22h /  Sala 

Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) 
/ Anticipada: 10€. Taquilla: 13€.
Presentació del seu nou disc 
"Abisme, cavall, hivern, primave-
ra i tornar".

TEATRE I DANSA // 

El Mag Lari
Dissabte 14 octubre / 20h / 
Ateneu Vilassanès (c. Sant Josep, 
35. Vilassar de Mar) / Preu: 15€.
Espectacle de màgia a càrrec d'un 
dels mags més reconeguts del país.  

'El bon doctor'
Diumenge 15 octubre / 18.30h 
/ Foment Mataroní (c. Nou, 11. 
Mataró) / Preu: 7€. Reduïda: 5€.
De Neil Simon. A càrrec del grup 
de teatre El Tramvia, del Foment 

Mataroní. En el marc de la 14a 
Mostra de Teatre Amateur.

Tertúlia en moviment: 'En cru' 
Dilluns 16 octubre / 19h / 
Biblioteca Antoni Comas (Mataró)
Tertúlia ballada a l'entorn de la 
Producció Nacional de Dansa. Per 
descobrir la màgia del procés crea-
tiu d'un treball de dansa escènica.

'Màrius Torres, un poeta líric'
Dimarts 17 octubre / 20h / Teatre 
Monumental (La Riera, 169. 
Mataró) / Platea: 20€. Amfi teatre: 
17€.
Acte solidari en benefi ci de l'AFAM, 
l'Associació de Malalts d'Alzhei-
mer del Maresme. Repartiment: 
Emma Vilarasau, Ramon Madaula 
i Jordi Bosch. 

Guia cultural

En Sergi s'ha comprat un quadre 
blanc. Un quadre blanc amb 

unes fi nes ratlles blanques. Aquest 
és l'objecte central d'Art, l'espec-
tacle que tindrà lloc aquest dis-
sabte dia 14 al Teatre Monumental 
de Mataró en una doble funció. 
Francesc Orella, Pere Arquillué i 
Lluís Villanueva formen 
el repartiment de pri-
mera que encarna els 
tres personatges de 
l'obra, els quals comp-
ten amb visions molt 
diferents de l'art i 
de la vida. 
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INFANTIL // 

'Draps'
Diumenge 15 octubre / 18h / 
Teatre Principal (c. Església, 45-
47. Arenys de Mar) / Preu: 6€.
Espectacle familiar de titelles amb 
La Guilla Teatre. 

Sortim en família: 'Aladdin 
#thepopmusical'
Diumenge 15 octubre / 18h / 
Teatre Monumental (La Riera, 
169. Mataró) / Entrada: 8€.
Una comèdia musical divertida i 
actual adreçada al públic famili-
ar i juvenil. 

L'hora del conte
Dimarts 17 d'octubre / 18h / 
Biblioteca Pública Pompeu Fabra 
(Pl. Occitània, s/n. Mataró).
Narració del conte "El príncep 
Gripau" de Jonathan Emmet.

Biblioteca Antoni Comas (C. 
de Prat de la Riba, 110. Mataró).
Dimarts 17 octubre / 18h: Colla 
castellera canalla lectora: "El llibre 
més alt dels castells" i joc de peces 
per fer castells. De 10 a 12 anys. 
Dimecres 18 octubre / 19h: La 
Petita Hora del Conte, de 0 a 4 
anys: "Els sons robats", a càrrec 
d'Eva González. 

L'hora del conte a Cabrera
Dimecres 18 octubre / 18h / 
Jardinets de la Biblioteca Ilturo 
(c. Sant Joan, 8. Cabrera de Mar)
Narració del conte "Coses de tri-
tons i libèl·lules" a càrrec de Marta 
Catalan.

Biblioteca Popular Fundació 
Iluro (c. d'en Palau, 18. Mataró).
Dimecres 18 octubre / 17.30h: Art 
Time: "El somni de Van Gogh", de 
José Luis G. Fincias.
Dijous 19 octubre / 17.30h: Els 
Dijous a la Biblio: '150è aniversa-
ri del naixement de Josep Puig i 
Cadafalch'. 

CONCERT /

'Aerial Blacked United'
Divendres 20 octubre / 22h /  Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) 
/ Anticipada: 6€. Taquilla: 8€.
Concert Blaze Out + Aerial Blacked 
+ Metal Hits. Projecte solidari amb 
l'AFANOC, Fundació d'Ajuda a 
Infants amb Càncer i a les famílies.

 TEATRE /

'El bon doctor'
Diumenge 15 octubre / 18.30h 
/ Foment Mataroní (c. Nou, 11. 
Mataró) / Preu: 7€. Reduïda: 5€. 
De Neil Simon. A càrrec del grup 
de teatre El Tramvia, del Foment 
Mataroní. En el marc de la 14a 
Mostra de Teatre Amateur.
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FAMILIAR /

Sortim en família: 'Donem-li 
una volta al món'
Dissabte 14 octubre / 18h / Plaça 
de l'Ajuntament (Mataró) 
Concert familiar amb els quatre 
músics de Xiula, que combinen rit-
mes moderns amb l’animació més 
divertida.

XERRADA /

'Com ser millors pares?'
Dijous 19 octubre / 19h / 
Fundació Hospital (c. Sant 
Pelegrí, 3. Mataró).
Com fomentar una bona educa-
ció i millorar la relació amb els 
nostres fi lls. Xerrada de Sandra 
Sánchez, psicòloga especialista.

'Com puc ajudar al meu fi ll a que 
tingui un millor comportament?'
Dimecres 18 octubre / 19h / 
Fundació Hospital (c. Sant Pelegrí, 
3. Mataró).
Xerrada a càrrec d'Héctor González, 
psicòleg especialista en trastorns 
mentals, emocionals i psicosocials 
en infants i joves.

'La valentia de la dona davant 
del càncer de mama'
Dimecres 18 octubre / 19h / L'Altre 
(c. d'en Xammar, 6. Mataró).
Infu-xerrada a càrrec de Maribel 
Nieto, cirurgiana i màster en pa-
talogia mamària.

'El defensor de les bruixes'
Dijous 19 octubre / 19.30h / 
Llibreria Abacus (La Riera, 14. 
Mataró) 
Presentació llibre del premianenc 
David Grau, a càrrec d'Albert Calls. 

Talking About...
Dijous 19 octubre / 19h / Biblioteca 
Pompeu Fabra (Mataró)
Tertúlia literària en anglès, al vol-
tant de l'obra 'The Heart Is a Lonely 
Hunter', de Carson McCullers.

'La ceràmica utilitària. Un uni-
vers de formes i funcions'
Dijous 19 octubre / 12h / Can Boet. 
Centre de patrimoni arqueològic 
i natural (C. de Francesc Layret, 
75 Mataró). Gratuït.
Conferència a càrrec d'Alfons 
Romero Vidal, president de l'As-
sociació Catalana de Ceràmica.

Tardor Literària
Dijous 19 octubre / 19.30h / 
Biblioteca Municipal (c. Gran, 3-5. 
Argentona)
Tertúlia al voltant de la novel·la 'La 
mecànica de l'aigua' amb presència 
de l'autora Silvana Vogt. 

FESTES i FIRES //

MTR Showroom Urbà
Dissabte 14 octubre / De 10 a 
20.30h / La Rambla (Mataró)
Exposició a l'aire lliure del comerç 
de la ciutat. Organitza: Unió de 
Botiguers de Mataró. 

Oktoberfest 
Dissabte 14 octubre / A partir de 
les 14h / Can Xammar (Mataró)
Cervesa, menjar i música. A les 
19h, tast de cerveses. 

Mercat Pagesia i proximitat
Dissabte 14 octubre / De 9 a 14h 
/ Plaça de l’Estació (Sant Pol de 
Mar)
Mercat de pagesia i proximitat amb 
els productors de la zona.

Fira del bosc - Canyamars 
Medieval
Dies 14 i 15 octubre / Canyamars 
(Dosrius)
Mercat medieval, tavernes, passe-
jades en ruc, tirolines, tir amb arc, 
batucades, malabars, espectacles 
de màgia, música itinerant, campa-
ment medieval, tallers i jocs infan-
tils, espectacles de foc, lluita d’es-
pases, exhibició d’ofi cis medievals...

'Contes a la vora del mar'
Dijous 19 octubre / 18h / Biblioteca 
P. Fidel Fita (c. Bonaire, 2. Arenys 
de Mar)
Hora del conte especial Jornades 
Calamarenys, amb Mercè Boher.

Buc de contes
Dijous 19 octubre / 17:30h / Buc de 
llibres (Muralla Tigre, 31. Mataró).
"L’elefant golafre", de Rafael 
Ordóñez i Marc Taeger.

XERRADES I LLIBRES /

Presentació Agenda Llatino-
americana Mundial 2018
Dilluns 16 octubre / 19.30h / Sala 
d’Actes Fundació Iluro (C. Santa 
Teresa, 61. Mataró).
Conferència a càrrec de Jordi 
Planas, coordinador de l’Agenda, 
i Arcadi Oliveres, activista per la 
justícia social i la pau.

Cicle conferències: 'La història 
de la cuina'
Dimarts 17 octubre / 18h / Col·legi 
Aparelladors i Arquitectes Tècnics 
(Pl. Can Xammar, 2. Mataró) / 5€.
"Els evangelis apòcrifs, literatura 
prohibida". Mercè Riera, historia-
dora de l'art i divulgadora cultural.

Xerrada: 'Nous comptadors di-
gitals del corrent'
Dimarts 17 octubre / 19.30h / Les 
Esmandies (Rda. O'Donnell, 94. 
Mataró).
Xerrada informativa a càrrec d'Eu-
sebi Vidiella de l'OCUC.
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Vil·la romana de Torre Llauder
Dissabte 14 octubre / 12h / Vil·la 
romana de Torre Llauder (Av. de 
Lluís Companys, s/n. Mataró)
Visita guiada a les restes d’una 
vil·la romana de l'època d’August 
(fi nal del segle I aC).

La Plaça Xica
Dimecres 18 octubre / 17.30h / 
Biblioteca Popular Fundació Iluro 
(c. d'en Pujol, 19-25. Mataró)
Xerrada i ruta guiada a càrrec de 
Pilar González-Agàpito, escriptora.

'El Port d'Arenys, tradició i 
futur'
Diumenge 15 octubre / 11h / Port 
d'Arenys de Mar
Visita guiada a càrrec de Sinera 
Cultura, des del s. XV a l'actualitat.

VARIS /

Mataró recorda Lluís Companys
Diumenge 15 octubre / 12h / 
Avinguda Lluís Companys (Mataró)
Commemoració 77è aniversari de 
la mort de Lluís Companys. Ofrena 
fl oral, acompanyament musical 
dels alumnes de l'EMMM.    

Ofrena al monument a Lluís 
Companys
Diumenge 15 octubre / 12h / Plaça 
Nova (Argentona)
Ofrena fl oral, commemoració 77è 
aniversari del seu afusellament.

3a Sepsis Challenge
Diumenge 15 octubre / Sortida: 
8.30h a la Laia l’Arquera. Arribada 
Tecnocampus fi ns a les 13h.
77km de pedalada solidària contra 
la sèpsia greu.
 

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

IX Mostra d'Entitats de 
Cerdanyola
Diumenge 15 octubre / De 10 a 
14h / Plaça de l'Onze de Setembre 
(Mataró)
Les entitats del barri donen a co-
nèixer els seus projectes i activi-
tats, mitjançant parades informati-
ves i activitats lúdiques i culturals. 
10h, cercavila de gegants.

Aplec del Remei
Diumenge 15 octubre / Matí / 
Ermita del Remei (Arenys de Mar)
9h des del C.C. Calisay, sortida 
cap al Remei. 11h, missa davant 
l’ermita. Seguidament, sardanes 
amb la cobla Premià.

Mercat de Segona Mà
Diumenge 15 octubre / De 9 a 
15h / Esplanada Can Muntanyà 
(Caldes d'Estrac)
10a edició de la proposta basada 
en els valors del consum responsa-
ble, la sostenibilitat i el reciclatge.

Festes de Sant Simó
Del 15 al 30 d'octubre / Mataró
Diumenge 15: 11h, Eucaristia amb 
motiu de Sant Galderic. 12h, Mostra 
de fl abiolaires de la ciutat. 13h, 
Country i balls de saló en línia.

RUTES I VISITES //

La Casa Coll i Regàs
Dies 14 i 15 octubre / Dissabte 18 
a 20h i diumenge de 12 a 14h / 
Casa Coll i Regàs. Fundació Iluro 
(C. Argentona, 55. Mataró) / 6€. 
Reserva: 682156765 i visites@
casacolliregas.cat.
Visites guiades a l'obra de l'arqui-
tecte Puig i Cadafalch. 

Conjunt barroc dels Dolors
Dissabte 14 octubre / 11.30 i 17.30h 
/ Basílica de Santa Maria (Mataró) 
/ Inscripcions: 659.132.649. Preu: 
8€. Estudiants i jubilats: 6€.
Visita a la Sala de Juntes del con-
junt barroc mataroní.

ATENCIÓ CIUTADANA

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

Tel. Civisme 900 859 009

Centraleta 93 758 21 00

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

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

CENTRE PER A LA IGUALTAT I 
RECURSOS PER A LES DONES

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

POLICIA LOCAL 092

 Ajuntament de Mataró  
 @matarocat 
 www.mataro.cat

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

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

OFICINA DEL DEFENSOR  
DEL CIUTADÀ  C. de Cuba, 47  
/ Tel. 93 758 24 99
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'Josep Puig i Cadafalch. Visió, 
identitats, cosmopolitisme'
Can Serra. Museu de Mataró (El 
Carreró, 17, Mataró) / Inauguració: 
Dimarts 17 d'octubre a les 19.30h. 
Visió interdisciplinària de l'obra de 
Josep Puig i Cadafalch.

Fundació Palau (c. Riera, 54. 
Caldes d'Estrac). 
Inauguració: Dijous 19 d'octubre 
a les 19.30h. Fins al 14 de gener:
• 'Palau mira Picasso'. 
Fins l'11 de novembre:
• 'Encontres amb l'Alquimista', del 
col·lectiu Escafandre. 

Ateneu de la Fundació Iluro 
(La Riera, 92. Mataró).
Inauguració: dijous 19 d'octubre 
a les 19.30h.
• "Rovira Brull i el tren": col·lecció 
particular de locomotores. 
Fins al 5 de novembre:
• Col·lectiva Sant Lluc 2017.

'El crit del silenci'
M|A|C Cúpula (Cementiri dels 
Caputxins). Passatge dels Molins 
(Mataró) / Del 13 d'octubre al 5 
de novembre.
Artista Jordi Sans Guijo.

'Mosaics. Entre el mar i els 
processos creatius'
Col·legi Aparelladors i Arquitectes 
Tècnics (Pl. Can Xammar, 2. 
Mataró) / Del 13 d’octubre al 12 
de novembre.
Mosaics recents de l'artista mata-
roní Miquel Ortega.

Biblioteca Antoni Comas (C. 
Prat de la Riba, 110. Mataró).
Del 16 al 31 d'octubre:
• 'Miquel Biada i el ferrocarril'; mos-
tra documental.
Fins al 28 d'octubre:
• 'Arte Azul': Retrats hiperrealistes 
a bolígraf blau de l'artista Pablo AD.

'Imatgeria popular del ferro-
carril de Mataró'
Centre Cívic Cabot i Barba (Pl. 
Miquel Biada, 5. Mataró) / Del 16 
d'octubre al 5 de novembre.
De la col·lecció de Xavier Nubiola.

Radina Merdjanova
Les Esmandies Casal de Barri 
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) / 
Fins al 27 d'octubre.
Dibuixos i pintures de Radina 
Merdjanova.

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.

Carme Bufí
Espai Pous Cultura (c. Pujol, 20. 
Mataró) Fins al 31 d'octubre.
Exposició de l'artista mataronina. 

'Papers'
La Destil·leria (Camí Ral, 282. 
Mataró) / Fins al 9 de novembre. 
De Josep Serra, expressionisme 
abstracte sobre paper.

Biblioteca Pública Pompeu 
Fabra (Pl. Occitània. Mataró).
Fins al 27 d’octubre:
• 'En Biada i el tren de Mataró'.
Fins al 20 d’octubre:
• 'A mi aire', fotografi es de natura 
de José Luís Trinidad Millán.
Fins al 27 d’octubre:
• 'En Biada i el tren de Mataró', il-
lustracions d’Agnès Vallès.

'Caminar sobre el gel'
Can Palauet (c. d'en Palau, 32. 
Mataró) / Fins al 7 de gener. 
'Èpica i disfuncionalitat en la pràc-
tica artística'. Exposició col·lectiva.

'Mataró per Puig i Cadafalch. 
Llums i ombres'
Museu Arxiu Santa Maria (c. 
Beata Maria, 3. Mataró) / Fins al 
28 d'octubre. 
Repàs cronològic a la vida de l'ar-
quitecte mataroní. 

'Imaginarium'
Museu del Càntir (Pl. Església, 9. 
Argentona) / Fins al 22 d'octubre. 
Trobada amb l'artista: dijous 19 
d'octubre a les 19h. 
Exposició de pintures de l'artista 
Rafael Romero.

'Passaports a l'art (1947-1987)'
Museu Arxiu Can Caralt (Sant 
Andreu de Llavaneres) / Fins al 26 
de novembre.
Mostra de pintures de l’artista 
Eduard Alcoy.

'Mantes solidàries'
Casal El Castellet (c. Agustí 
Vendrell i Solé, 11. Cabrera de Mar) 
/ Fins al 17 octubre. 
Projecte iaiArt de Cabrera Solidària.

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

INAUGURACIÓ /

'150è aniversari Josep Puig i 
Cadafalch'
Centre Cívic Espai Gatassa (C. 
Josep Montserrat Cuadrada, 1. 
Mataró) / Inauguració: dimecres 
18 d'octubre a les 19.30h. 
Recull de fotografi es de Ramon 
Manent, d’edifi cis de Mataró. 
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INAUGURACIÓ /

'Un arc, un iglú, una ciutat'
Nau Gaudí (C. Cooperativa, 47. 
Mataró). Inauguració: dimecres 
18 d'octubre a les 19.30h.  
Mostra de 2 obres de la col·lecció 
"la Caixa" d'Art Contemporani 
seleccionades per dialogar amb 
l'arquitectura de la Nau Gaudí. 

Alcoy, passaports a l'art 
(1947-1987)
Museu Arxiu Can Caralt (Sant 
Andreu de Llavaneres) / Fins al 
26 de novembre.
Exposició de pintures de l'artista 
Eduard Alcoy.

'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.

'Mataró, capital del gènere de 
punt' 
Can Marfà (Passatge Can Marfà, 
1. Mataró) / Exposició permanent.
procés de fabricació del teixit de 
punt i l'evolució històrica d'aques-
ta indústria.

'Viure. Un viatge fotogràfi c 
a través de les imatges de la 
memòria.'
C.C.Calisay (Riera Pare Fita, 
31. Arenys de Mar) / Fins al 29 
d'octubre.  
Mostra de l'Agrupació Fotogràfi ca 
d'Arenys de Mar.

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

A Catalunya, la batalla continua. En els teus 
temps, vas pactar amb la classe obrera espanyo-

la: la República. Aleshores, aquesta classe obrera era 
activa, però no era prou forta, malgrat tenia l’hege-
monia política. Es va intentar donar un tomb radical 
a la política espanyola. A Catalunya, les classes mitja-
nes i menestrals -les que tu, Companys, representa-
ves- eren potents i recolzaren l’intent però, la història 
ho demostra, el resultat va ser fallit per la violència i 
els cacics. President, ho vas pagar amb el preu més 
elevat: t’assassinaren.
Actualment, la revolució continua a Catalunya. Anem 
de derrota en derrota: 1714,1939, 2017... Però, com 
deia S. Beckett, de cada derrota se n’aprèn. Nosaltres 
volem aprendre.

En l’actual aixecament, l’hegemonia política la té so-
lament la teva classe mitjana i menestral, perquè això 
de les classes socials, avui en dia, està molt esfumat, 
fins al punt que, algunes veus interessades, ho ne-
guen. La classe mitjana catalana està desapareixent 
com a conseqüència del sistema politicoeconòmic 
dominant -abans se’n deia capitalisme i ara globalit-
zació neoliberal-. Les desigualtats socials s’accentuen 
... La classe obrera està dividida com sempre i, fins i 

tot, alienada. La dreta, amb els seus opacs i diferents 
matisos econòmics i culturals, domina arreu.

D’algunes de les reivindicacions nacionals catalanes 
-mira si n’estem de despistats- hi ha sectors de les 
pròpies esquerres que les titllen de nazistes. I no: el 
nacionalisme català continua pactista i no exclo-
ent, acceptant immigrants de qualsevol nacionalitat. 
L’error actual radica en el fet que no s’ha articulat 
una unió majoritària de classes mitjanes-menestrals i 
obreres, a causa, principalment, de la feblesa ideolò-
gica, política i social de la classe obrera.

Continuem lluitant per la República Catalana i 
Espanyola. Han d’anar juntes. El més difícil és perfi-
lar, per tots plegats, la reivindicació social: com can-
viem el model econòmic, distribuïm millor el capital 
i acabem amb les grans desigualtats, veritable càncer 
del sistema. El canvi cultural és ineludible. És un can-
vi revolucionari -no hem de tenir por de la paraula- 
que arraconi d’una vegada per sempre la dreta caci-
quil espanyola que sempre ha dominat i que encara 
no ha fet el que entenem com a revolució burgesa.

Els temps futurs han de ser nostres. En això estem.

CARTA A LLUÍS COMPANYS

Res més a dir
Sé qui és el meu poble
Encantat

Sentiment txarnego.

Carles Forns Ros. Octubre 2017.
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Conferència a càrrec del Dr. José 
Miguel Baena, metge de família, col-
laborador de la Fundació agrupació.

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). 
Relaxació (Dimt i div tarda). Ping-
pong i Informàtica (dmt. i div. matí). 
"Juguem al Quinze" (Dij tarda). 
Taller de memòria (dmc matí). • 
"Mele" de Petanca (dilluns tarda, 
15 a 19h). • Petanca (cada tarda).

Associació 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 

ACTIVITATS //

'Biodansa'
Dimarts 17 octubre / 16.30h / 
Residència Can Boada (C. dels 
Pirineus, 9. Mataró)
A càrrec de Marta González, fa-
cilitadora i mestra de biodansa. 

'Primers auxilis'
Dijous 19 octubre / 10.30h /  Casal 
Municipal Gent Gran Oriol Batista 
(C. Pla de Bages, 49. Mataró)
Conferència a càrrec de Creu Roja. 

'Millora de la qualitat de vida 
a través d’una mascota'
Dimarts 24 octubre / 19h / Casal 
Municipal de la Gent Gran de 
Molins (C. De la Mare de Déu dels 
Àngels, 16. Mataró)
A Societat Protectora d’Animals.

'La prevenció de la salut 
cardiovascular'
Dimecres 25 octubre / 17h 
/ Casal Municipal de la Gent 
Gran de Santes-Escorxador (C. 
Floridablanca, 118. Mataró)

17d'octubre a les 17h, Actuació mu-
sical a càrrec del grup 'Matinades 
de Cirera' del Casal de Cirera. • Ball 
dimecres 16,30h a la Sala del Bar. • 
Activitats i tallers: Pintura a l’oli. 
Puntes coixí. Coral. Informàtica. 
Grup Musical.

Casal de la gent gran del Parc 
de Mataró. C. Corregiment, 28. 
Mataró. Tel: 93.757.13.17. 
• Viatges: sortida 17 d'octubre a les 
fonts del Llobregat, dinar a Sant 
Corneli, preu 40€. Sortida prenadal 
a Pineda, del 24 al 26 de novembre, 
preu 139€ (regal d'un magnifi c lot 
de nadal). • Balls: Ball, cada diu-
menge i festius a les 17h. Sopar ball, 
segon dissabte del mes. • Cursos i 
activitats: anglès, català, conversa 
en anglès, club de lectura, taller de 
memoria, català, informàtica, pho-
toshop, puntes de coixi, patchwork, 
pintura i dibuix, pintura sobre roba, 
modisteria, art fl oral, manualitats, 
tai-txi, qijong, seitai, gimnasia rít-
mica, balls de saló, balls en línia, 
sevillanes, castanyoles, country, 
caminades. • Coral: falten cantaires. 
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Farmàcies

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

Obertes tot l'any de 9 a 22h

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

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

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

Obertes de dilluns a dissabte

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

Sèniors

Aburgesats 

El segle passat, a una persona de 
classe treballadora que vivia de llo-
guer, li van preguntar si volia ser 
comunista. Va preguntar, què vol 
dir ser comunista?, i li van contes-
tar que consistia en la desaparició 
de la propietat privada. Aquesta 
resposta no li va acabar de satis-
fer i va demanar li fos ampliada. 
Llavors li van explicar que la casa 
on vivia seria de tots i per tant no 
pagaria lloguer i de manera sem-
blant li van anar esmentant altres 
tipus de propietat que passaven de 
ser privades a públiques. Finalment 
li va quedar una darrera pregunta 
per fer, i la meva bicicleta també, 
serà pública? Quan se li va contestar 
que sí, va manifestar que no volia 
ser comunista.

En la societat actual qui més qui 
menys té una bicicleta o quelcom 
semblant que en cap cas està dis-
posat a compartir amb altres per-
sones. El món occidental en què 
vivim ha convertit moltes persones 
en burgesos que tenen necessitat 
de conservar les seves "bicicletes". 
Aquest esperit conservador s'ajunta 
amb un d'altre individualista que 
considera primordial la defensa dels 
propis interessos, ja que si no es fa 
així els altres no t'ajudaran a fer-ho, 
d'acord amb el propi pensament 
personal. Aquest plantejament, a 
la llarga, acaba essent negatiu ge-
nerant comportaments estressants 
i negatius propis de persones que 
han perdut el sentit de la vida i cer-
quen una brúixola que els indiqui 
cap a on han d'anar per ser feliços. 
Aquest comportament és propi de 
gent conservadora i conformista 
que ha renunciat a la seva pròpia 
autorealització.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com

L'entorn

Començo amb una frase d'un in-
signe científic, molt criticat en-
cara avui en dia. L'ego no és el 
senyor de les seves decisions; hi 
ha un món inconscient. Que di-
fícil d'acceptar-ho. Avui en dia 
ho veiem amb "egos orgullosos, 
superbs o narcisistes, totalment 
autosuficients". A més, amb una 
gran manca d'autoestima encara 
que no ho sembli. Com trepitgen 
els altres; déu n'hi do. Aquest ci-
entífic és FREUD, Sigmund (6/
maig/1856-23/setembre/1939) 
i diu sense embuts: "Abans que 
algú et diagnostiqui de depressió o 
d'una baixa autoestima, assegura't 
que no estàs envoltat d'imbècils". 
Fa pensar, veritat?

L'entorn familiar, escolar (i a 
vegades a partir dels 3 mesos, déu 
n'hi do, perquè no hi ha altre re-
mei, malauradament), grup ami-
cal, social, publicitari i cultural 
pesa molt. Recordem que fa anys i 
panys, des del 1945, que estem en 
la COCACOLANITZACIO. Tot això 
forma l'ENTORN de forma bàsi-
cament inconscient. Per tant cal 
una seriosa reflexió per saber-ho 
i contraatacar interiorment el 
que es pugui. Saber triar, garbe-
llar, discernir.

A més la indústria farmacèuti-
ca empeny a medicalitzar la vida 
de cada dia, la quotidianitat. Els 
obstacles del dia a dia, que és la 
vida, són malaltissos? Aquí cal una 
bona crítica personal. I també, 
per l'experiència, cal trobar una 
persona que hi puguis parlar amb 
total confiança. Amiga o profes-
sional. SABER ESCOLTAR... però 
no tothom vol ESCOLTAR-SE A SI 
MATEIX/A. Per què?

JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Apunts
psicològics
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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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diferència de Sabadell i Terrassa, 
té litoral, la qual cosa aporta un 
element molt rellevant en relació 
als possibles impactes del canvi 
climàtic.

El conveni compromet als aca-
dèmics a lliurar a l’Ajuntament de 
Mataró una còpia del treball fi nal 
i a fer una presentació de les pro-
postes elaborades pels alumnes a 
la ciutat un cop acabat el treball. 
Per la seva banda, l'Ajuntament 
es compromet a facilitar als estu-
diants dades estadístiques, carto-
grafi a i altres materials sobre els 
territoris.

Tres possibles escenaris
Un dels elements clau serà posar 
en contacte els estudiants amb el 
teixit associatiu de la ciutat per tal 
de contrastar amb els veïns un 
conjunt d'escenaris de futur. La 
metodologia que segueix el màs-
ter és l’elaboració de tres possibles 
escenaris de futur per a la ciutat 
en conjunt i pels barris seleccio-
nats: un de tendencial, que manté 
el barri com en l'actualitat, un de 
distòpic i un d'utòpic. | Redacció.

 La Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB) es propo-
sa descobrir com serà Mataró 
l'any 2050 a partir del treball 
dels alumnes del màster ofi ci-
al en “Estudis Territorials i de la 
Població” (METIP) que imparteix 
el Departament de Geografi a de la 
Universitat UAB. El projecte plan-
teja com serà la ciutat d'acord amb 
dos eixos: el canvi climàtic i l’enve-
lliment demogràfi c. L’objectiu del 
treball és investigar com aconse-
guir unes ciutats més adaptades 
a situacions ambientals i socials 
que poden esdevenir probables 
cap a mitjans del segle XXI.

Un grup de treball farà l'exercici 
per al conjunt de la ciutat, men-
tre que d'altres desenvoluparan 
el projecte en uns barris concrets: 
la Via Europa-Nou Parc Central, 
Cerdanyola, Nucli Antic-Centre, 
Havana i rodalies, Rocafonda, 
Front Marítim i les Cinc Sénies. 
Durant les dues darreres edicions 
s’han treballat respectivament els 
casos de Sabadell i Terrassa, i per 
a l’edició d’enguany la ciutat es-
collida ha estat Mataró perquè, a 

Conveni per projectar com serà la ciutat a partir del tre-
ball de camp d'una trentena d'alumnes

La UAB descobrirà com serà 
Mataró l'any 2050

  El pròxim 29 d'octubre l’Escola 
Pia de Catalunya organitza la seva 
primera cursa solidària a Mataró: la 
"Pia&Go". Es tracta d'un esdeveni-
ment obert a tothom amb uns re-
correguts que es poden completar 
corrent, caminant o en bicicleta. 

Els participants poden escollir 
entre recorregut d’expert o d’inici-
ació en cada modalitat. Les pistes 
d’atletisme seran el punt de sortida 
i allà s’oferiran activitats i anima-
cions per a petits i grans al llarg de 
tot el matí. Esperen que la cursa 
tingui presència a tot el territori 
català i que es converteixi també 
en una trobada per a esportistes 
i ciutadans.

Dos objectius
Es proposen promocionar l'activi-
tat física i fomentar la solidaritat, 
un doble objectiu que ha motivat 
el naixement de la Pia&Go. Per 
aquest motiu, els diners recollits 
es destinaran a l’ajut dels refugi-
ats i desplaçats que Acció Social 
d’Escola Pia Catalunya atén des de 
la seva arribada.. | Redacció

S'hi podrà córrer, caminar 
o anar amb bicicleta

La Pia&Go: una cursa 
solidària a Mataró per 
a refugiats

El futur de Mataró a llarg termini, objecte de l'estudi

El cartell de Pia&Go  Cedida 

 Daniel Ferrer 
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 El Mataró Parc Dori Dori Boet supera el Platges de Mataró
 en un gran derbi local a la Copa Catalunya femenina

 EL PRIMER GRAN DERBI 
 FEMENÍ  ÉS TARONJA

núm. 1495
Del 14 al 19 d'octubre de 2017

totel Esport
www.eltotesport.com

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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STONE KLINKER GROUND

PORCELLÀNIC
36x36
1a QUALITAT

ANTIGEL
ANTILLISCANT CLASSE-3
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Josep Gomà
Redactor del Tot Esport

El diumenge passat al Palau Josep 
Mora es va poder viure el primer 
derbi mataroní de bàsquet en ca-
tegoria femenina, i aquest fet va fer 
palès que la rivalitat pot ser un bon 
instrument perquè creixi l'interès 
dels aficionats i també perquè aug-
menti el nivell dels equips. Tots dos 
de ben segur, lluitaran per pujar de 
categoria, en un esport on molts 
anys enrere (ja fa prop de mig se-
gle) l'equip del CE Mataró havia 
jugat la Copa d'Europa, després 
de tres títols en l'àmbit estatal. I al 
Palau es va viure un partit, potser 
no d'alta qualitat, ja que els nervis 
van pesar en molts moments, però 
sí d'alta intensitat, molt emoci-
onant i sobretot amb la màxima 
esportivitat.

I aquest bon moment del bàs-
quet femení s'estén a altres esports 
a la nostra ciutat, que com sempre 
no es limita a centrar-se en una 
activitat esportiva, com sí passa en 
altres poblacions, sinó que s'obre a 
quasi tots els esports. 

Així el cap de setmana passat 

es va produir el debut de l'equip 
del Club Voleibol Mataró a la 1a 
Estatal. No va ser bo el debut en 
una competició on de moment 
l'equip mataroní busca la perma-
nència, però de ben segur ja arri-
baran els triomfs. Com va arribar, 
després de dues derrotes, el primer 
triomf a casa en la categoria esta-
tal de Plata del Joventut Handbol 
Mataró femení. 

Tenim també l'equip femení del 
Club Hoquei Mataró que després 
del seu descens, compta els seus 
partits per victòries i encapçala 
el seu grup de Nacional Catalana, 
amb l'objectiu clar del retorn a 
l'OK Lliga.

I acabem naturalment amb el 
principal referent, l'equip de La 
Sirena Centre Natació Mataró, 
que després del subcampionat 
català i prop de l'inici de la lliga, 
afronta aquest cap de setmana la 
Supercopa Estatal a València, amb 
el repte una vegada més de derro-
tar el quasi imbatible CN Sabadell. 

A veure si hi ha sort...

L'esport femení local en bon moment
El partit de rivalitat entre UEM i Boet va fer-lo palès

El Personatge
Suplement coŀ leccionable
d'informació esportiva

NÚMERO 1495 | 2A ÈPOCA 

Telèfon: 937 907 098 
Fax: 937 554 106

redaccio@eltotesport.com
www.eltotesport.com
Redacció: Josep Gomà 
Disseny: Joan Guillén
Col·laboren: Anna Aluart 
(fotos), Àlex Gomà, Jordi 
Gomà,Ferran Ángel i els ser-
veis dels clubs.
Edita: El Tot Mataró S.L.

el Esporttot
Judy Jones
Mataró Parc Dori Dori Boet

Agenda
CASA

TENNIS TAULA Div. Honor Masc.
QUADIS CNM- BORGES B
Dissabte 14 | 17 h | Comp. Joan Serra CNM

HANDBOL 1a Est. Masc.
JH MATARÓ- SANT CUGAT
Dissabte 14 | 12:00 h | Pavelló Teresa M. Roca

BÀSQUET Lliga EBA
MATARÓ FEIMAT- SALT
Diumenge 14 | 18:30 h | Palau Josep Mora

BÀSQUET Copa Catal. Fem.
BOET DORI DORI- MOLINS
Dissabte 14 | 20:45 h | Pavelló E.Millán

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

HOQUEI PATINS 1a Estatal Masc.
CH MATARÓ- TORDERA
Dissabte 14 | 20:30 h | Pavelló Jaume Parera
HOQUEI PATINS Copa Cat. Fem.
CH MATARÓ- IGUALADA
Dissabte 14 | 18:15 h | Pavelló Jaume Parera

FUTBOL 3a Catalana
PLA D'EN BOET- MATARONESA
Diumenge 14 | 12:30 h | Municipal Pla Boet

WATERPOLO Divisió Honor Masc.
QUADIS CNM- TERRASSA
Dimecres 18 | 12:45 h | Comp. Joan Serra CNM

+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO

Decisiva al derbi local 
del bàsquet femení
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El Boet va guanyar al Mora. | D.FERRER

El primer derbi a Copa femenina. | D.F.

L'equip de Jordi Vizcaíno 
guanya la partida al d'Adrià 
Castejón

Diumenge al migdia el Palau Josep 
Mora va acollir un derbi històric pel 
que fa al bàsquet femení, ja que per 
primera vegada s'enfrontaven els 
primers equips de la UE Mataró i 
de l'AE Boet Mataró. I després d'un 
matx molt intens la victòria va ser 
per a l'equip visitant el Mataró Parc 
Boet Dori Dori que s'ha imposat per 
55-58 (curiosament el mateix resul-
tat exacte amb el que el dia abans 
el Feimat masculí havia guanyat a 
Cornellà en partit de Lliga EBA).

El partit va ser molt més ben tre-
ballat per part de l'equip taronja, 
que amb diverses jugadores amb 
passat a la Unió, va saber frenar 
molt bé el potencial de les tres ju-
gadores nord-americanes de l'equip 
local, mentre que a l'altre costat 
l'equip groc no va poder aturar 
a Judy Jones que amb 21 punts i 
12 rebots va ser la jugadora clau 
del partit.

Partit de ratxes
El partit va començar amb gran 
encert en els triples per part de 
l'equip groc que es va posar amb 
avantatge (11-7). Però es va bloque-
jar en atac davant la bona defensa 
del Boet i al fi nal del primer quart 
el marcador ja s'havia capgirat cla-
rament (13-20).

El segon quart va començar igual 

que el primer, amb domini de l'equip 
local que va fer un parcial de 9 a 0 
per posar-se altre cop per davant i 
després va saber mantenir l'avan-
tatge fi ns al descans.

Major encert visitant
A la represa, però, el Boet va agafar 
el domini en el marcador aprofi tant 
el desencert de les locals i contro-
lant bé el rebot, mentre el Platges 
tot el va poder fer és empatar en 
alguna ocasió però sense posar-se 
mai per davant. 

Al darrer quart, ja amb molts 
nervis, amb els dos equips defen-
sant al màxim, va ser un recital 
de tirs lliures i en els darrers cinc 
minuts només va haver-hi dues 
cistelles en joc. I tot i que el seu 
percentatge en els tirs lliures no 
va ser massa alt (quatre errades 
en els darrers dos minuts) el Boet 
va acabar emportant-se el triomf.

C. CATALUNYA 
- GRUP 2 -

L'Hospitalet líder 
solitari

4a jornada (7 i 8 d'octubre)

Molins - Igualada ...............................67-49
Banyoles - L'Hospitalet  .................66-84
Viladecans - Roser ............................ 71-42
PLATGES MAT.- BOET MAT. ............... 55-58
Classificació 
Hospitalet 8, Viladecans 7, Gramenet (-1, 
un partit menys) i PLATGES MATARÓ 6; 
Banyoles, MATARÓ DORI DORI (-1) i Molins 
5; Roser (-1) i Igualada (-1) 3.

5a jornada (14 i 15 d'octubre)
El dissabte (20:45 h) el Mataró Parc Boet 
Dori Dori rep el Molins, un equip amb 
el que està igualat a punts, tot i que el 
rival ha jugat un partit més. L'endemà 
el Platges Mataró visita un dels cuers, el 
Roser, amb l'objectiu clar de refer-se de 
la derrota a casa.

55  PLATGES DE MATARÓ

58 MATARÓ PARC BOET

PLATGES DE MATARÓ: Gómez (6), 
Cuní (5), Balmes (3), Coll (4), Magriñà 
(8), Del Moral (2), Harris (3), Hobbard 
(7), Washington (2), Milla (7), Murat (8).

MATARÓ PARC BOET DORI DORI: 
Gibert (9), Massuet, Chacón, Barbena 
(6), Graupera (3), Solé (4), Rovira, 
Ruano (6), Roig, Jones (21), Giménez 
(6), Latorre (3).

PARCIALS: 13-20, 20-10, 9-14, 13-14.

El derbi femení de bàsquet 
se l'emporta el Boet Mataró
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el Esporttot BÀSQUET

Cabrera llança a cistella. | FB UE MATARÓ

Els grocs guanyen a la pròr-
roga un matx molt defensiu 
contra un rival d'entitat

Partit de defenses el viscut a 
Cornellà i d'on l'equip groc va po-
der treure dos punts molt valuosos, 
que el situen com a líder en solitari 
del grup B, després de fer un "tres 
de tres" que millora l'inici de lliga 
de la temporada passada.

L'equip de Charly Giralt va deixar 
l'equip local en només 19 punts al 
descans i va anar als vestidors amb 
7 punts d'avantatge. A la represa 
es va estancar l'atac mataroní i els 

del Baix Llobregat van poder igua-
lar per portar el partit a la pròr-
roga, en la qual els jugadors més 
determinants de l'equip groc van 
mantenir la serenitat per poder 
assolir la victòria.

55 CORNELLÀ

58 MATARÓ FEIMAT

MATARÓ FEIMAT: Diallo (12), Soler (2), 
Guallar (3), Serratacó (10), Cabrera (8), 
Rodríguez, Ventura (8), Ariño (13), Romero 
(2), Espiga, Tardío.

PARCIALS: 8-12, 13-16, 15-13, 13-8; 6-9 a 
la pròrroga.

El Mataró Parc segueix fort a casa

Triomf de prestigi i valuós 
del Mataró Feimat a Cornellà

Partit molt igualat el viscut al 
Pavelló Eusebi Millán el dissabte 
entre dos eequip que van lluitar fi ns 
al fi nal pel triomf. Després de dos 
primers quarts de gran igualtat on el 
superior encert en els llançaments 
dels locals quedava equilibrat pel 

domini del rebot visitant, l'equip 
local va fer un gran tercer quart 
magnífi c i va obrir el marge fi ns 
als 11 punts, però els gironins amb 
un bon encert en els triples (39%) 
van acostar-se per forçar un fi nal 
ajustat, però sense poder aconse-
guit culminar la  remuntada.

LLIGA EBA 
- Grup C - A

El Sant Adrià sol al 
capdavant amb el Boet 
i quatre més a un punt
3a Jornada (7-8 de setembre)
Cornellà - Mataró Parc Boet.......... 55-58
Sant Adrià - Collblanc ......................78-59
Tarragona - Roser  ............................73-67
Quart - Sant Josep........................... 66-70
Castelldefels - Barberà ....................72-55
El Masnou - Arenys  ...........................82-71
Menorca - Tortosa ............................80-64

Classificació 
Sant Adrià 6, Girona, MATARÓ PARC BOET, 
El Masnou i Castelldefels, 5; Sant Josep 
(-1 partit), Tortosa, Collblanc, ARENYS DE 
MAR i Menorca 4; Roser 3; Tarragona (-2) 
i Quart (-1) 2, Barberà (-2) 1 punt.

4a Jornada (14 octubre)
Interessant derbi comarcal
El Mataró Parc Boet visita Arenys de Mar 
aquest dissabte a les 19:45 hores. Un 
interessant derbi maresmenc entre dos 
equips que tenen ganes d'estar a la part 
noble de la classificació.

El Feimat ja és líder 
en solitari
3a Jornada (7-8 de setembre)
Igualada - Palma .............................. 79-82
Cornellà - MATARÓ FEIMAT ............. 55-58
Salt - JAC Sants .................................78-76
Valls - Andorra B  ..............................89-72
Pardinyes Lleida - Vic ..................... 82-65
Cerdanyola - Castellbisbal  ............69-72
Olivar - Mollet .....................................79-77

Classificació 
MATARÓ FEIMAT 6; Vic, Cornellà, Mollet, 
Pardinyes Lleida, Salt, Palma i Valls, 5; 
Cerdanyola, Olivar, Castellbisbal, Iguala-
da 4; JAC Sants i Andorra B 3.
 
4a Jornada (14-15 de setembre)
El Mataró Feimat rep el diumenge a les 
18:30 hortes el Salt, un equip que la 
temporada va guanyar aquí per 56-69.

- Grup C - B

83 MATARÓ PARC BOET

79 BÀSQUET GIRONA

MATARÓ PARC BOET: Vàzquez (10), 
Canals (12), Hermoso, Naharro (11), Viñas 
(3), Drakeford (15), Rubio (8), Mañes (20), 
Forcada (4).

PARCIALS: 20-20, 22-20, 21-13, 20-26

Gran partit taronja. | ARXIU
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8  CN SANT ANDREU

7  QUADIS CN MATARÓ

QUADIS CN MATARÓ: Mario Lloret, 
Ramiro Viech (1), Josep Puig, Marc 
Corbalán (1), Víctor Fernàndez, Lluc 
Bertran (1), Raul Loste, Àlex Codina (1), 
Pol Barbena, Albert Merino (1), Germán 
Yáñez (2).

PARCIALS: 0-1, 2-1, 5-3, 1-2.

DIVISIÓ HONOR 
MASCULINA

El Quadis va perdre de penal 
en els darrers instants

El Quadis CN Mataró no va poder 
començar bé la lliga, ja que va per-
dre a la piscina del CN Sant Andreu, 
en un fi nal dramàtic, decidit per 
un penal. 

L'equip mataroní va estavellar 
cinc pilotes als pals i no va estar 
encertat en les jugades d'home de 
més, aprofi tant-ne només tres de 
les deu de què va disposar.

L'equip de Beto Fernàndez va 
començar de forma esplèndida en 
defensa i dominava 0-1 al fi nal del 
primer quart. La intensitat va baixar 
una mica i al descans el marcador 
estava empatat a 2 gols. 

L'equip barceloní en el tercer 

quart va anar trobant solucions 
en atac, a força de buscar molts u 
contra u, sobretot de Barroso, per 
superar la defensa mataronina i es 
va posar tres gols amunt (5-2 i 6-3).

La reacció del Quadis va arribar 
per empatar a 7 quan faltava poc 
per al fi nal. Però els andreuencs 
van poder resoldre el partit mar-
cant arran d'un penal força dubtós.

Sabadell primer líder
1a jornada (8 octubre)
Barceloneta- CN Barcelona ................ 8-7
Sant Andreu- QUADIS CNM ................. 8-7
Canoe- Mediterrani ................................7-7
Navarra- Sabadell ................................4-16
Terrassa- Catalunya ............................ 12-7
Echeyde Tenerife-Molins  ................. 10-10

Classificació 

Sabadell, Terrassa, Sant Andreu, 
Barceloneta 3; Canoe, Mediterrani, 
Echeyde, Molins 1; CN Barcelona, QUA-
DIS CNM, Catalunya i Navarra 0.

2a jornada (18 octubre, 12:45 h)
QUADIS CNM - Terrassa

Es juga el dimecres 18
Després de la derrota en el partit ini-
cial el Quadis CN Mataró té un altre 
compromís molt complicat en la sego-
na jornada, en partit que es juga dime-
cres al migdia. Els de Beto Fernàndez 
rebran el CN Terrassa un equip que va 
començar guanyant, i amb el qual da-
rrerament es viuen partits dramàtics i 
intensos a Mataró: empat a 6 gols en 
les dues darreres temporades a la fase 
regular. 
Serà el 29è partit entre els dos equips 
inclosos els "play-off" i el balanç és 
de  14 victòries locals, 5 empats i 10 
victòries egarenques.

Final dramàtic en el primer    
partit de la lliga del Quadis

La darrera visita andreuenca a Mataró. | ARXIU

La Sirena juga la Supercopa Estatal a València

Dijous i diumenge es juga la 
Supercopa a València

Abans de l'inici de la lliga de Divisió 
d'Honor el dia 21 d'octubre, amb 
un altre Sabadell - La Sirena CN 
Mataró, els dos equips –que ja 
van disputar la fi nal de la Copa 
Catalunya el passat dissabte– es 
podrien tornar a trobar en una altra 
fi nal aquest diumenge 15 d'octubre 
en la Supercopa Estatal.

En aquesta ocasió la federació 
espanyola ha portat aquesta com-
petició a València, amb la lluminosa 
idea de fer les semifi nals el dijous 

12 d'octubre i la fi nal el diumenge 
15 d'octubre.

A les semifi nals La Sirena CN 
Mataró es trobarà altra vegada 
amb el CN Sant Andreu al qual 

va derrotar en la semifi nal de la 
Copa Catalunya. L'altra semifi nal 
la disputen el CN Sabadell i el CN 
Moscardó de Madrid, amb un pro-
nòstic clar per les vallesanes.

Si tot va bé, s'espera una nova fi nal contra el Sabadell, tot un clàssic. | D.FERRER
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Nacional 
Catalana Fem.

Queden dos equips 
imbatuts, Mataró i 
Cerdanyola
4a Jornada (7 d'octubre)
Vilassar - Noia ............................................. 2-1
CH MATARÓ - Manlleu B ............................ 3-1
Cerdanyola B - Lloret ...............................8-0
Igualada - Palau de Plegamans B ......... 4-3

Classificació
CH MATARÓ 12, Cerdanyola B 9; Palau Ple-
gamans B, Igualada i Vilassar 6; Manlleu 
B 3; Lloret i Noia 0.

5a Jornada (14 d'octubre)
Aquest dissabte 14 d'octubre les noies 
d'Albert Bou juguen el quart partit con-
secutiu al Jaume Parera, amb la visita de 
l'Igualada, just abans del primer partit 
de lliga del 1a Estatal masculí. Les noies 
d'Albert Bou volen seguir comptant 
els partits per victòries i segur que es 
veurà un bon partit, per començar un 
vespre d'hoquei que promet emocions 
fortes pels aficionats mataronins. Les 
de l'Anoia tan sols han perdut un partit, 
per la mínima, precisament contra l'altre 
equip imbatut, el Cerdanyola B.

Comença la lliga amb 
emocions fortes
1a Jornada (14 d'octubre)
Taradell - Alcobendas
Calafell - Sant Cugat
Manlleu - Sant Feliu
SHUM Maçanet - Alpicat
Vilanova - Jolaseta
Mis Ibérica CH MATARÓ - Tordera
Rivas Las Lagunas - Vilafranca

Crida del Front Mataroní
En un vespre d'hoquei molt interessant 
al Jaume Parera, el Front Mataroní fa 
una crida per omplir el pavelló en el der-
bi comarcal contra el Tordera, animant 
a tots els aficionats mataronins a donar 
suport a l'equip, donant color a la grada 
amb samarretes grogues. 
La cita és dissabte a les 20:30h, un partit 
dels que sempre ofereixen emoció i 
intensitat, molt interessants per viure 
en directe.

El Manlleu no ho va posar 
fàcil, però tot i això les locals 
es van imposar 3-1 

L’equip femení del CH Mataró va 
tornar a demostrar que és un dels 
aspirants al complicat ascens a OK 
Lliga al guanyar el quart partit de la 
temporada en l’enfrontament amb 
el segon equip del Manlleu. El partit 
va ser molt travat, i a mitja part les 
locals tan sols havien aconseguit el 
primer gol, quan Carla Naranjo va 

aconseguir superar la resistent de-
fensa visitant, que va saber aturar 
les escomeses locals fi ns llavors.

A la represa Aina Florenza va 
fer el 2-0, i la reacció visitant va 
portar al 2-1 que posava de nou 
al Manlleu dins del partit. L’equip 
entrenat per Albert Bou va saber 
mantenir la calma una setmana 
més, i fi nalment va arribar el 3-1 
que sentenciava el matx gràcies 
a Ariadna Chiva. 

Aquest pròxim dissabte a les 
18:15 les mataronines juguen el 
quart partit consecutiu a casa, re-
bent a l’Igualada i buscant la cin-
quena victòria de la temporada.

Recital defensiu. | D.F

3  CH MATARÓ

1  CP MANLLEU

CH MATARÓ: Ariadna Escalas i Paula 
Lladó (PS); Marta Soler, Carla Naranjo 
(1), Ariadna Chiva (1), Júlia Canal, Marta 
Mompart, Anna Fontdeglòria i Aina 
Florenza (1).

Quarta victòria consecutiva 
del Club Hoquei Mataró

1a Estatal Masc.Derbi comarcal per començar

El Mis Ibérica rep al Tordera 
en la primera jornada de lliga,  

Quim López afronta la segona 
temporada a la banqueta del Club 
Hoquei Mataró amb ganes de mos-
trar una millor imatge que la tem-
porada passada. L'equip a fet una 
pretemporada esperançadora, amb 
una dinàmica positiva i ascendent, 
en la que després d'un empat con-
tra el Folgueroles d'una categoria 
inferior, ha sumat quatre victòries, 
dues d'elles contra equips d'OK 
Lliga (Arenys de Munt i Vic) i tan 
sols ha encaixat una derrota a la 

pista de l'Alcoi, també d'OK Lliga.
Amb les novetats de l'Alcoben-

das, el Manlleu i el Vilafranca, que 
han baixat d'OK Lliga, i per altra 
banda el Taradell, el Jolaseta i el 
Rivas Las Lagunas que han pujat, 
la 1a Estatal promet altre cop un alt 
nivell de competitivitat, començant 
amb un derbi comarcal que sempre 
ofereix espectacle. L'any passat els 
mataronins no van poder guanyar 
cap dels dos enfrontaments, i vo-
len tombar la balança de resultats 
històrics a casa al seu favor, ja que 
fi ns al moment hi ha vuit victòries 
per cada equip i dos empats.
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El segon gol, de Bargalló. | D. FERRER

el Esporttot FUTBOL

2  CE MATARÓ

0  SANT ADRIÀ

CE MATARÓ: Cesc de Bode, Lluís, Isma, 
Sergio López, Marcel (Yustos 87'), Parri, 
Sergi Sànchez, Àlex Cañadilla (Bargalló 
62'), Ricky (Fiti 62'), Youssef (Rodri 74') 
i Dani (Ignasi 74') .
GOLS: 37' RICKY (1-0); 84' BARGALLÓ 
(2-0).

SEGONA
CATALANA

L'equip groc-i-negre va guanyar 
en partit poc brillant

El CE Mataró va derrotar un dels 
cuers, el Sant Adrià, que encara 
no ha puntuat. L'equip adrianenc 
es va plantar al darrere, deixant 
només un punta i tot el pes del 
partit el va portar l'equip local, que 
de tota manera va tenir difi cultats 
per arribar a l'àrea rival durant la 
primera mitja hora. 

Però l'equip va tenir paciència i 
al fi nal Ricky va marcar rematant 
una centrada des de l'esquerra per 
fer el primer gol a només vuit mi-
nuts del descans. 

A la represa els visitants van te-
nir una oportunitat en un indirec-
te dins l'àrea, però sense èxit i en 
el contraatac va ser el Mataró el 

Vuit equips en 2 punts

6a jornada (8 octubre)

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

Classificació 
Europa B i CE MATARÓ 13; MASNOU; Llefià 
i SANT POL 12; Districte 030 CE,  Guineue-
ta, Montcada 11; Besós BV 10; ARGENTO-
NA, LLAVANERES i Sarrià 8; Canyelles 7; 
Parc 6; Hermes 4; Piferrer 1; Sant Adrià i 
S.Andreu Barca  0.

7a jornada (15 d'octubre)

Montcada- CE MATARÓ  (DG 12 h)
LLAVANERES- Europa B (DG 17 h)
SANT POL- HERMES (DG 12 h)
S.Andreu Barca- ARGENTONA (DG 12 h)
Canyelles- MASNOU  (DG 12 h)

Un altre desplaçament difícil
El C E Mataró té un altre des-
plaçament complicat, al camp del 
Montcada, que està a un sol punt del 
Mataró. Però de moment encara no 
ha guanyat cap partit al seu camp. 
Està a dalt perquè ha guanyat els tres 
de fora.
El Mataró ha jugat 15 vegades en 
aquell camp, 8 d'elles a 3a Divisió. 
El balanç és de 6 victòries per a cad 
equip i 3 empats. La darrera visita 
va acabar amb derrota per 3-0 la 
temporada 2009-10 a Preferent.

Bon partit també a Llavaneres on 
reben l'actual líder, l'Europa B.

RESULTATS DE LA BASE 
PREFERENT JUVENIL.-Girona- CE  
Mataró A  4-1; CEM B- Tàrrega 3-0; 
PREFERENT CADET.- Jabac Terrassa- CE 
Mataró  0-0; DIVISIÓ D'HONOR INFAN-
TIL.- Nàstic Tarragona- CE Mataró 1-3. 
El CEM ocupa el 6è lloc.

El Mataró guanya al cuer 
i torna a ser a dalt

que hauria pogut marcar però no 
va saber resoldre un cinc contra 
dos. Després hi va haver un parell 
de rematades més que van sortir 
fora per poc. I va ser prop del fi nal 
quan, després d'una bona jugada 
col·lectiva, Bargalló va fer un gran 
gol col·locant un xut amb efecte, 
des del vèrtex de l'àrea i que va 
superar el porter visitant per fer 
el defi nitiu 2-0.

2  POBLE SEC

0  MOLINOS

MOLINOS: Pulido, Marc (Grau 46'), Keita, 
Hèctor, Adrià Artero, Roca, Manrique, 
Augsuto Campos, Rubén Moreno (Gorka 
73'), Óscar, Israel (Toni Martín 46').

1  ROCAFONDA

5  SINGUERLÍN

ROCAFONDA: Suárez, Berenguel, Rosa, Marc 
Bou, Soto (Touré 63'), Almazán (Chennaki 
46'), Aguila (Navarro 46'), Brassier, Dembo, 
Paby, Oumar.

El Molinos va perdre la seva imbati-
bilitat a Barcelona, davant un Poble 
Sec que es va avançar molt aviat 
i quan a la segona part el Molinos 
estava assetjant la seva porteria, 
buscant l'empat, va marcar el segon 
quan faltava un minut per al fi nal.

Sisena derrota del Rocafonda que 
encara no ha puntuat en la nova 
categoria. Els visitants van mar-
car en fred i de seguida van fer el 
segon. Va reduir Paby, però abans 
del descans els visitants ja van fer 
el tercer. I a la represa dos més.

TERCERA CATALANA
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TERCERA
CATALANA

Fallen els de dalt

6a jornada (8 octubre)

Premià Dalt- LA LLÀNTIA .....................6-5
Vilassar Mar B- La Salut ......................3-0
PLA D'EN BOET- Sant vicentí ..............3-5
Poble Sec- MOLINOS .............................2-0
Calella- Cabrils  ....................................... 3-1
ROCAFONDA- Singuerlín ....................... 1-5
Arenys Mar- CIRERA .............................. 3-2
MATARONESA- Pomar ...........................5-0
Lloreda- Young Talent .......................... 3-3
Classificació 
Young Talent 14, CIRERA 13, Singuerlín 
12; Arenys Mar 11, MOLINOS i Poble Sec 
10, Cabrils, Premià Dalt, Santvicentí, 
Calella 9; LA LLÀNTIA 8; La Salut 7, 
6; Lloreda  i MATARONESA 6; Pomar 
i Vilassar Mar B 5; PLA D'EN BOET 1; 
ROCAFONDA 0.

7a jornada (14/15 octubre)
LA LLÀNTIA- Poble Sec (DG 12:15 h)
CIRERA- Vilassar B  (DG 12 h) 
PLA BOET- MATARONESA (DG 12:30 h)
Young Talent-ROCAFONDA (DS 18 h)
Santvicentí- MOLINOS   (DG  12 h)

Derbi a Pla d'en Boet
Aquesta setmana tornen els derbis i el 
tenim a Pla d'en Boet, on l'equip local 
intentarà sumar el primer triomf de la 
temporada. L'any passat el resultat va 
ser 2-1 per als locals.

L'única victòria local,
arlequinada i per golejada

4  PLA D'EN BOET

o  SANTVICENTÍ

PLA D'EN BOET: Jairo, Ordóñez (Marc Pérez 
46'), Collado, Lluc, Carrasco, Eric (Elias 66'), 
Carlos, Marc Palau (Daoudi 87'), Miquel 
(Reig 57'), Cortés (Valencia 57'), Vela.

El Cirera va perdre la imbatibilitat 
després d'un partit vibrant, davant 
un equip que encara no ha perdut.

Els arenyencs es van avançar poc 
abans del descans, però Pol encara 
va tenir temps per igualar abans 
d'anar als vestidors. A la represa 
forta lluita pel triomf. Es va avan-
çar l'equip local als 67' i Joel va 
empatar als 78'. I en un fi nal molt 
emocionant, després d'una bona 
ocasió d'Aleix, en el darrer minut 
va ser l'Arenys el que va marcar.

5   MATARONESA

0  POMAR

MATARONESA: Rabassa, Edu, Navarro 
(Beltran 70’), Cobos (Hidalgo 55’), Lianes, 
Espin (Chema 55’), Ariel, Moya (Carrasco 
73’), Camara (Aitor 70’), Axel, Nabil, Ibra 
i Marcos.

La Mataronesa va guanyar per go-
lejada davant un Pomar descone-
gut. Els homes de Manel Pérez, 
van començar amb un joc intens. 
En el minut 9 Lianes va marcar el 
primer de lliure directe. El Pomar es 

El Pla d'en Boet va patir la quarta 
derrota de la temporada al seu 
camp en quatre partits. Els visi-
tants van posar un 0-3 al marcador 
abans de la mitja hora. Els gols de 
Miquel, Carrasco i Reig, amb un de 
visitant intercalat, van posar el 3-4 
en el minut 81. Però quan faltava 
un minut va arribar la sentència. 

3  ARENYS MAR

2  CIRERA 

CIRERA: Jan Pol, Ximillo, Albertito, Izar, 
Isaac (Albert Garrido 74'), Matas (Joel 74'), 
Yustos (Aleix 66'), Pol, Pereira (Othman 
74'), Joan (Baba 66'), Cristian Romero.

0  PREMIÀ DALT

0  LA LLÀNTIA

LA LLÀNTIA: Ruben Lloret, Llavero, Xavier 
Artero (Montes 46'), Delfín, Ibra (Arafan 
62'), Ángel Vega (Ibu 62'), Lamin (Omar 
62'), Salvia, Seidou, Said (Yusupha 67'), 
Jordi Cano.

Partit absolutament boig el viscut 
a Premià de Dalt. Seidou va avan-
çar l'equip verd, però de seguida 
va empatar l'equip local. Novament 
Seidou i Vega, de penal, van po-
sar l'1-3, però els premianencs van 
empatar abans del descans. A la 
represa Seidou va completar un 
"hat-trick". Però l'equip local es va 
desbocar i va fer tres gols en un 
quart d'hora posant el 6-4. Jordi 
Cano va reduir ja prop del fi nal.

defensava amb ordre, però sense 
crear perill. En el minut 40 Cobos 
va aconseguir el segon, d'un xut 
creuat des de fora de l'àrea.

La segona meitat va començar 
amb una excessiva relaxació en 
l'equip local, i el Pomar va domi-
nar, però els va faltar defi nició. I 
en canvi en el minut 50' Lianes 
va aconseguir el 3-0, que va do-
nar tranquil·litat al joc local i va 
acabar amb les aspiracions del 
Pomar. En el 54' i en el 69' Axel i 
Edu van arrodonir el resultat cul-
minant dues contres.
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29 JOVENTUT MATARÓ

27 AMPOSTA

JOVENTUT MATARÓ: Noemí Pérez, 
Laia Argelich i Marta Espejo porteres; 
Ainhoa Gonzàlez, Ona Muñoz (9), Sara 
Ruiz, Zara Verdugo (1), Ivet Rodríguez, 
Clara Poo (4), Sandra Fargas (6), Marina 
Seda, Maria Murillo (3), Irene Hernàn-
dez (1), Saray Romero (6), Claudia Ruiz.
PARCIALS CADA 5': 2-1, 4-4, 8-7, 11-8, 14-9, 
16-12 descans; 18-14, 20-16, 22-19, 24-22, 
27-25, 29-27.

30 LA ROCA

25 JOVENTUT MATARÓ

JH MATARÓ: Julián Felenbock i Quico Sola 
porters; Jan Bonamusa (2), Dani Aguilera 
(1), Bernat Muñoz (6), Bernat Bonamusa 
(6), Manel Núñez (3) Eric Zambrano, 
Jaume Pujol (3), Oriol Prat (4), Lluís Plaza
PARCIALS CADA 5': 1-2, 3-4, 6-6, 8-9, 
9-12, 11-14 descans; 14-15, 15-17, 17-18, 
21-20, 25-22, 30-25.

Plata Estatal            
Femenina

Bon partit contra l'Amposta

El femení del Joventut havia jugat 
dos partits a la pista del Pavelló 
Teresa M. Roca i els havia perdut 
tots dos de forma ajustada. El dis-
sabte va poder trencar la ratxa i 
per fi  va poder oferir un triomf a 
la seva afi ció en derrotar un equip 
amb experiència a la categoria com 
és l'Amposta. 

L'equip local va començar molt 
centrat en defensa i a mesura que 
anaven passant els minuts es va 
anar entonant en atac per arribar 
al descans amb un clar avantatge 
de quatre gols (16-12). A la represa 
d'entrada hi ha hagut intercanvi de 
gols i la diferència s'ha mantingut 

Punxen els dos líders
5a jornada (8 octubre) 
JH MATARÓ  - Amposta ....................29-27
Lleidatana- OAR Gràcia ...................29-26
La Roca- Morvedre............................29-29
S.Vicenç- Elda ..................................... 32-27
S.Quirze- La Salud Tenerife .............32-31
Dominicos - Mislata ..........................20-22
Agustinos- S Joan Despí ................. 27-23

Classificació 
Morvedre i Mislata 9; Elda 8; Sant 
Vicenç, Agustinos Alicante, OAR Gràcia 
i Sant Joan Despí 6; JH MATARÓ; Sant 
Quirze, La Salud Tenerife 4, La Roca, 
3;  Lleidatana 2; Amposta 1, Dominicos 
Zaragoza 0.
6a jornada (14 octubre)
Sant Joan Despí-JH MATARÓ
El Joventut busca el segon triomf fora 
de casa.

Queden tres líders
4a jornada (7 octubre)
S.Joan Despí - Sesrovires ................25-31
La Roca - JH MATARÓ ...................... 30-25
Montcada - Bordils B ........................29-24
S.Est. Palautordera- S.Quirze ........ 30-34
Granollers B- OAR Gràcia ................25-23
Palautordera- S. Martí Adrianenc .29-38
S.Vicenç- Esplugues ..........................33-28
Sant Cugat- Sarrià  ...........................26-25
Classificació
Sant Quirze, Sesrovires, Sant Martí 
Adrianenc  8; Granollers B 7; La Roca, 
Esplugues, OAR Gràcia, 6; Sarrià, 3; 
JOVENTUT MATARÓ, Sant Joan Despí 
2, Montcada, Sant Vicenç, Sant Cugat, 
Palautordera 2; Bordils B i Sant Esteve 
Palaut. 0.
5a jornada (14 d'octubre)
JH MATARÓ- Sant Cugat (18 h)
Toca guanyar
Arriba un equip al qual va superar àm-
pliament a la pretemporada. Però cal 
no refiar-se'n perquè acaben de guan-
yar el Sarrià. La temporada passada el 
resultat va ser 31-26.
ALTRES RESULTATS
2a Catalana: JHM "B"- Gavà B 34-22; 
Juv.Masc: SE Palautordera- JHM 25-25: 
Juv. Fem.: Gavà- JHM 19-22.

Dominen, però acaben cedint

Primera victòria de Plata a casa

L'equip del Joventut masculí va fer 
un excel·lent partit en una pista molt 
complicada com és la del BM La Roca, 
però va haver d'acabar cedint en els 
darrers minuts acusant que anava 

molt just d'efectius, a causa de les 
lesions. L'equip de Jordi Fernàndez 
va dominar des de bon comença-
ment i al descans guanyava de tres 
gols (11-14), davant un equip força 
desconcertat que no esperava anar 
per darrere en el marcador. 

A la represa va poder mantenir 
la diferència durant els deu primers 
minuts (fi ns el 15-18), però en el tram 
fi nal va acusar les moltes baixes 
que patia l'equip i va veure com els 
homes que dirigeix l'extècnic del 
Joventut Hèctor del Pino s'apode-
raven del partit de forma còmoda, 
amb un parcial fi nal de 15-7 en els 
darrers vint minuts.

durant els deu primers minuts. 
L'Amposta va arribar a reduir a 

dos gols, però l'equip local va es-
tar molt serè en els minuts fi nals i 
mai va donar opció a l'equip rival 
a poder optar a l'empat i es va em-
portar dos punts molt valuosos.

1a Estatal Masc.

Ona Muñoz, golejadora. | ARXIU

el Esporttot HANDBOL
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6  RIPOLLET

1  SPALL CFS MATARÓ

Final desafortunat. | ARXIU

El Futsal Aliança Mataró va empatar 
a 7 a la pista de la Unión de Santa 
Coloma en un matx que no es va 
resoldre fi ns al darrer segon. Un 
resultat que s’hauria signat abans 
de jugar, però que veient com va 
anar el partit són dos punts que 
s’escapen al tram fi nal com ja ha-
via passat fa quinze dies a Canet.

El partit va començar amb un 
gol matiner dels de casa que es 
van avançar en el marcador abans 
d'arribar al primer minut de joc. A 
partir d'aquí el Futsal Mataró va 
aconseguir el domini de la pilota i 
va capgirar la situació marxant al 
descans guanyant 2-3.

A la segona part els mataronins 
van sortir molt endollats i a l'equa-
dor del segon temps semblava que 
tenien la victòria encarrilada amb 

un 3-6. Però els locals van reacci-
onar jugant amb porter jugador i 
van empatar el partit a sis gols a 
manca de dos minuts pel fi nal. Les 
ocasions se succeïen a banda i ban-
da, fi ns que Mahamadou va fer el 
6-7. Mancant 35 segons, el tècnic 
Albert Sabaté va demanar un temps 
mort per frenar l'embranzida local 
i calmar el seu equip. Però en la 
darrera jugada del partit després 
d'una pèrdua de pilota innocent, 
els locals van fer l'empat amb un 
xut des de més de 15 metres que 
va entrar a la porteria rival des-
prés de rebotar en un defensor.  
Al fi nal, repartiment de punts però 
regust amarg.

El Futsal Aliança perd dos punts 
en el darrer segon a Santa Coloma

2A DIVISIÓ B
GRUP 3
El Manresa punxa
5a jornada (7 i 8 d'octubre)
Manresa - Pallejà  .................................. 3-3
La Unión - FUTSAL ALIANÇA M. ...........7-7
Olímpic Floresta - Catgas B ................ 3-7
Cerdanyola - Bellsport  ....................... 2-3
Barceloneta - Dènia  ............................. 4-3
CANET - CN Sabadell  ...........................8-9
Castelldefels - Salou  ...........................12-1
Linyola - Escola Pia.......................ajornat 

Classificació 
Catgas B i Manresa, 13; CN Sabadell, 
12; Castelldefels i Barceloneta, 10; 
Bellsport i Salou, 9; Pallejà, 7; ALIANÇA 
MATARÓ (-1 partit), 5; CANET, Dènia i La 
Unión, 4; Cerdanyola i Floresta, 3; Es-
cola Pia (-1 p.), 1; i Liny ola (-2 partit), 0.

6a jornada (14 i 15 d'octubre)
L'Aliança Futsal Mataró rep aquest diu-
menge a les 13h al Manresa FS, equip 
que està fent una gran temporada i és 
ara mateix colíder. Els del Bages vénen 
però d'empatar contra el Pallejà, equip 
de la zona mitja, i lògicament els ma-
taronins no els posaran les coses gens 
senzilles.

L'Spall Ciutat de Mataró perd a la 
pista del líder de 3a Divisió

L'Spall Ciutat de Mataró va perdre 
dissabte contra el líder per 6-1. Els 
mataronins es van trobar amb un 
gran rival amb un bon nivell de joc 
i un ritme molt alt. El Ripollet que 
ve de jugar a 2a B va marcar un 
ritme molt alt i ràpidament va fer 
l'1-0. Els groc i negres van anar a 
remolc i van veure com els locals 
posaven el 2-0, però abans d'acabar 
la primera part Abdel va retallar 

3A NACIONAL
Grup 1
Mala jornada per als 
equips maresmencs
3a jornada (7 d'octubre)
Ripollet - SPALL CFS MATARÓ ..............6-1
Lloret - SANT JOAN VILASSAR ............1-0
Montsant - Vacarisses ......................... 3-2
Montcada - Studi Barcelona  .............. 1-3
Lliça d'Amunt - Castellar ...................... 3-1
Vallseca - PREMIÀ DE MAR .................. 5-3
Isur Terrassa - Arrels  .......................... 5-2
FE Grama - Sant Cugat  ........................ 7-1 

Classificació 
Lloret i Ripollet, 9; Vallseca, 7; Mont-
cada, Studi Barcelona, Montsant, Isur 
Terrassa, 6; Fund. Esp. Grama, 5; Va-
carisses, 4; Lliçà d'Amunt, SPALL CFS 
MATARÓ, PREMIÀ DE MAR, 3; SANT JOAN 
VILASSAR i Castellar, 1; Sant Cugat i 
Arrels, 0.

L'SPALL Ciutat de Mataró rep aquest 
diumenge la FE Grama a les 11:45 a 
l'Eusebi Millan.

7  UNIÓN STA. COLOMA

7  ALIANÇA MATARÓ

distàncies. 
A la segona meitat el Ripollet 

seguia intractable i amb dos gols 
quasi seguits van posar el 4-1 al 
marcador. Els visitants van arriscar 
i van començar a jugar "de 5" però 
van veure com els locals ampliaven 
el marcador. 

www.eltotesport.com |  P. 10FUTBOL SALA

TOTESPORT 1494 (7-12).indd   4 11/10/17   17:24



El UEC LG Mataró perd en el seu 
esperat debut a 1a Estatal

Les noies van caure davant 
un Sabadell superior

Poques opcions va tenir dissabte el 
Club Volei Mataró en el seu debut 
a la 1a Estatal davant un Sabadell, 
que va ser clarament superior i 
que sempre va anar per davant 
en el marcador.

UEC:LG Mataró 0-3 CNSabadell
Les locals van tenir moltes difi cul-
tats per superar el bloqueig i la de-
fensa de les jugadores del Sabadell, 
que en canvi podien contraatacar 
i puntuar amb relativa comoditat.

Els tres sets van ser pràctica-
ment calcats (17-25, 19-25 i 17-25), 
amb les visitants ràpidament per 

davant en el marcador i les juga-
dores del Mataró que es mostraven 
incapaces de reduir les distàncies. 
El Sabadell, un equip amb molta 
més experiència i amb aspiracions 
ben diferents del Mataró, va ser 
superior en pràcticament tots els 
aspectes del joc.

L’UEC LG Mataró, necessitarà en-
cara força temps per acabar d’ajus-
tar totes les incorporacions, es trac-
ta d’un equip pràcticament nou i 
aquest fet es va notar durant el 
primer partit a la primera divisió es-
tatal. La setmana vinent el Mataró, 
va al camp del Sant Cugat, i en quin-
ze dies rep al Barça, el calendari, 
molt difícil a les primeres jornades, 

La plantilla del UEC LG Mataró just abans del deu debut a Estatal. | D.FERRER

El Quadis CN Mataró és colíder de 
la Divisió d'Honor de tennis taula

Yordi Jason Ramos. | ARXIU

Va guanyar La Zubia de 
Granada per 4-2

L'equip masculí del Quadis CN 
Mataró de tennis taula va obtenir 
el passat cap de setmana la seva 
segona victòria de la temporada 
en el grup 2 de la Divisió d'Ho-
nor i està en el grup capdavanter 
després de les dues jornades dis-
putades. També amb 4 punts fi -
guren dos equips catalans més, el 
Badalona (on juguen Toni Prados 
i Joan Moregó que havien estat al 
Quadis) i el Borges B.

tampoc ho posarà gens fàcil a les 
jugadores d’Agustin Correa.

Victòria ajustada del Masculí, 
en el primer partit
Per la seva part l'equip masculí 
va debutar a primera catalana, 
guanyant per 2-3 a la pista de la 
Blume (centre de tecnifi cació de 
Catalunya), en un partit molt igualat 
i en què els mataronins van aconse-
guir la victòria en un camp a priori 
molt complicat. Els parcials van ser 
de 25-19, 23-25, 21-25, 25-23 i 10-15. 
L’aportació dels jugadors juvenils 
va ser clau ja en la primera jorna-
da, igual que ho serà en la resta 
del campionat.

El matx va començar molt bé amb 
tres victòries. Després l'equip anda-
lús va posar la por al cos amb dos 
triomfs, però Yordi Jason Ramos 
va sentenciar amb el quart punt.

QUADIS CNM 4-2 LA ZUBIA
Xavier Peral - Dragos Antimir 3-2
Sergi Grau - Pablo Zapata 3-1
Yordi Jason Ramos - Andrés Martínez 3-1
Sergi Grau - Dragos Antimir 2-3
Xavier Peral - Andrés Martínez 0-3
Yordi Jason Ramos - Pablo Zapata 3-0

Aquest dissabte 14 a les 17h, l'equip ma-
taroní torna a jugar a casa rebent un dels 
equips amb el que comparteix la primera 
plaça, el Borges B.

el Esporttot POLIESPORTIU
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Albert Ramos guanya el número 11 
del món i és a vuitens a Xangai

Albert Ramos abans del seu debut a Xangai. | @ALBERTRAMOS88

Medalles per al 
Tonbal i Hwarang

Arrenca la lliga 
d'hoquei herba

Gran actuació del Tonbal a 
l'Open Comunitat Valenciana

El passat 8 d'octubre el CD Tonbal es va 
desplaçar a Oropesa per participar a l'Open 
Comunitat Valenciana i va aconseguir 11 
medalles. Aquest Open era puntuable en les 
categories adultes per seleccionar l'equip 
espanyol que anirà al Mundial. I en elles la 
parella Marta Montoro/ Imanol Martín, el 
trio júnior Imanol Martín/ Héctor Poza/ Jon 
Avellaneda i el Màster-1 Toni Moreno van 
aconseguir medalla de plata. En categoria 
de base, l'equip infantil va quedar en segon 
lloc.  I també es van assolir aquestes me-
dalles: Or: Eric Castro (individual aleví), Eric 
Castro/ Carlota Hidalgo (parella infantil) 
i Sergi Serpukhovitinov (benjamí). Plata: 
Abril Martín (infantil) Bronze: Saul Avellane-
da (infantil), Abril Gonzàlez (benjamí), Abril 
Martín/ Saul Avellaneda (parella infantil), 
Abril Gonzàlez i Sergi.

Dotzena a Tarragona
Per la seva part el Hwarang Mataró es va 
desplaçar a Tarragona per competir en 
l'Open Clemente i va aconseguir dotze 
medalles.
Or: Héctor Fernàndez (infantil), Dario Gar-
cia, Oriol Pérez i Aleix Pinyol (cadets). Plata: 
Elsa Pulido, Jon Martínez, Unai Jiménez, 
Kilian Blaya (infantils), Izan Palomo i Jan 
Pons (cadet) Bronze: Lorien Gómez i Lucas 
Guirao (infantils).

Victòria del femení i empat 
del masculí de l'Iluro

El passat cap de setmana van començar 
les competicions catalanes d'hockey herba 
amb presència dels dos equips de l'Iluro HC 
a la 2a Divisió. L'equip masculí va començar 
a fora i va treure un empat a 2 gols del 
camp del CD Terrassa, mentre que l'equip 
femení va debutar amb victòria per 3-1 
sobre el FC Barcelona. Aquest proper cap 
de setmana hi ha descans.

Marc Fernàndez segon a l'Estatal 
cadet de clubs amb l'AA Catalunya

En Marc Fernández, atleta cadet del 
GA Lluïsos, va ser a la fi nal del cam-
pionat d'Espanya cadet per clubs 
que es va disputar el dissabte pas-
sat a Castelló amb la presència dels 
8 millors equips espanyols. En Marc 
va ser convocat per l'A.A. Catalunya 
gràcies al conveni de col·laboració 
que aquest club té amb el GA Lluïsos 
Mataró. Partia amb la tercera millor 
marca dels participants en 3000m 
però, en una cursa lenta va acabar 
segon amb 9:44.86, per darrere de 
Manuel Jiménez (Cuevas de Nerja) 
que va arribar 64 centèsimes abans.
A la classifi cació per equips l'AAC va 
obtenir la 4a plaça amb 80 punts, 
per darrera de Playas de Castellón 
(124), Cuevas de Nerja (114'5) i Simply-
Scorpio 71 (95'5).

Va superar l'asturià Pablo 
Carreño per un doble 7-5

El tennista mataroní Albert Ramos 
Viñolas està participant al Torneig 
Màsters 1000 de Xangai, on fa dos 
anys va assolir una de les grans fi -
tes de la seva carrera en derrotar 
el suís Roger Federer. I de moment 
ja s'ha classifi cat per als vuitens 
de fi nal.

Albert Ramos (número 25 del 
rànquing mundial) va superar en la 
primera ronda el portuguès Joao 

Sousa (número 63) en un partit 
complicat, en tres sets per 3-6, 6-3, 
7-5. A la segona ronda va desfer-se 
de l'asturià Pablo Carreño, jugador 
número 11 del món, segon espanyol 
del rànquing, i que fi ns ara l'havia 
derrotat en les dues ocasions en 
què s'havien enfrontat. En aques-
ta ocasió, però, Ramos va acon-
seguir el triomf per un doble 7-5 
classifi cant-se pels vuitens, que es 
jugaven dijous.

POLIESPORTIU www.eltotesport.com |  P. 12
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Golfes: Les sessions a partir de les 
00.00   Matinals: Les sessions abans 
de les 13.00 Estrena  · En verd: ses-
sió 3D En vermell: Dis., diu. i festius

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

Annabelle 2  16:00  18:00    
 [dj.-dj.] 12:15  12:20  22:40  01:00          [dll.-dc.] 20:25  22:50

El castillo de cristal  21:25    [dj.-dj.] 16:30          [dll.-dc.] 16:45

El muñeco de nieve  16:00  18:40  20:00  22:30    
 [dj.-dj.] 12:00  00:45          [En VOSE] 12:20

La suerte de los Logan  16:15  19:15  21:45
 [dj.-dj.] 00:15          [En VOSE] 12:20

Blade Runner 2049 16:00  18:45  22:00  23:30 
 [Exc. dj.]  18:10  20:15      [dj.-dj.] 12:00  00:00       [En VOSE]  12:10

La montaña entre nosotros 
 [dj.-dj.] 19:15  21:50  01:00          [dll.-dc.] 19:30  22:10

Toc Toc 16:00  18:05        [Exc. dj.]  20:00  21:50  
 [dj.]  20:10          [dj.-dj.] 00:00          [dll.-dj.] 22:15

Operación cacahuete 2 16:00  18:20  20:30     [dj.-dj.] 12:15

Madre! [dj.-dj.] 22:30          [dll.-dc.] 22:40

La llamada [dj.-dj.] 20:10          [dll.-dc.] 20:20

La reina Victoria y Abdul 15:50  01:00

Kingsman 00:15   [Exc. dj.] 17:00  22:10    [dj.] 16:10  19:00  22:00 

It [dj.-dj.] 19:00  00:15          [dll.-dc.] 19:10  21:40       [dj.] 21:50
 [Exc. dj.]  21:30

Barry Seal: el traficante [dj.-dj.] 22:25          [dll.-dc.] 22:40

La cordillera   16:30   [dj.-dj.] 01:00     Lego [Exc. dj.]  12:15  16:00       

Tadeo Jones 2 18:10       [dj.-dj.] 12:15       [dv.-dg.] 16:10

La cabaña        [dj.-dj.] 12:00        Tu mejor amigo 16:00  18:05 

Emoji, la película     [dj.-dj.] 12:15    Don Carlos (òpera) [dj.] 17:45

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

París puede esperar 18:00 (12, 14 i 16 oct.)

L'amant double 20:30 (19 oct.) V.O.S.E.

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

El muñeco de nieve  18:00  20:00  22:30    [ds.-dc.] 16:00

Annabelle 2  18:10  20:20  22:30     [ds.-dc.] 16:00  

La suerte de los Logan   18:15  20:20  22:40    [ds.-dc.] 16:00 

Tu mejor amigo [dv.+dj.] 18:00    [ds.-dc.] 16:15   

Operación cacahuete 18:00  20:30      [ds.-dc.] 16:00    

Blade Runner 2049 20:30  22:15     [dv.+dj.] 19:20     

 [ds.-dc.] 16:00  19:10   

Toc Toc 18:15  20:15     [ds.-dc.] 22:15      [dv.+dj.] 22:30 

La montaña entre nosotros  18:00       [ds.-dc.] 16:00 

Mother  20:00 

El lego ninjago. Película  [ds.-dc.] 16:00 

Kingsman: El círculo de oro 22:20 

It 22:20     

Tadeo Jones 2 [dv.+dj.] 17:45    [ds.-dc.] 18:15

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema
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  L'actriu i productora de cinema 
nord-americana Susan Sarandon 
va ser guardonada la setmana pas-
sada amb el Gran Premi Honorífi c 
del Festival de cinema de Sitges, 
previ a la projecció de 'The Rocky 
Horror Picture Show' dirigida per 
Jim Sharman. Un guardó que va 
rebre per la seva extensa fi lmogra-
fi a amb muntatges com 'Thelma 
i Louise' o 'Pena de mort'. Al re-
collir-lo, Sarandon va cantar 'Over 
at the Frankenstein place' del fi lm 
'The Rocky Horror Picture Show'. 

El director del Festival de Sitges, 
Ángel Sala, va presentar a l'actriu 
defi nint-la com "una gran dama 
de la interpretació, un mite de 

Un premi per a Susan Sarandon

Hollywood i del cine". Després de 
l'entrega del guardó va tenir inici 
l'espectacle previ a la projecció 
que va dur a terme l'actriu Itziar 
Castro. Una projecció que es va 
convertir en una autèntica festa 
per part dels espectadors que van 
omplir la sala Auditori Melià Sitges.

En la roda de premsa que va ofe-
rir Sarandon el passat divendres va 
parlar del rodatge de 'The Rocky 
Horror Picture Show', del qual va 
destacar que "va ser un rodatge 
dur, però també ens ho vam passar 
molt bé". A més, confessa que ella 
no sabia cantar i li va agafar per 
sorpresa quan li va dir que hau-
ria de fer-ho durant la pel·lícula.

  

Pregunta de la setmana
Per quina pel·lícula va estar 
nominada a un Goya Naomi 
Watts?

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

Resposta del núm. 1788
"Días contados"

Guanyadors:
· Dayana Gil Calvo
· Pilar Molins Graupera

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

Recull el Gran Premi Honorífic del festival de Sitges
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La cartellera dels "cines" sempre a un 
clic a www.totmataro.cat/cinema

Cinemes Les estrenes núm. 1790 del 14 al 19 d'octubre de 2017

EL MUÑECO DE NIEVE

Un detectiu, en Harry Hole, investiga la 
desaparició misteriosa de la mare d'un 
infant. L'única pista existent és la seva 
bufanda, la qual va aparèixer envoltant 
un ninot de neu. Aquest és el punt de 
partida del thriller produït a Anglaterra.  
Direcció: Tomas Alfredson
Intèrprets: Michael Fassbender,  Rebec-
ca Ferguson, J.K. Simmons
125min

ANNABELLE: CREATION

Uns anys després de la mort tràgica de la seva 
filla, un home que crea nines i la seva dona 
intenten convertir la casa en un petit i càlid 
orfenat. Per fer-ho, acullen a una infermera 
i a un grup de noies. Els nous inquilins seran 
l'objectiu de la diabòlica nina Annabelle. 
Direcció: David F. Sandberg
Intèrprets: Stephanie Sigman,  Talitha 
Bateman,  Lulu Wilson
109min

EL CASTILLO DE CRISTAL

Una jove creix en una família disfuncio-
nal de nòmades inconformistes. La mare 
és molt excèntrica i el pare, un alcohòlic 
que distreu als fills amb la seva imagina-
ció perquè ignorin la pobresa en la qual 
viuen. Basada en fets reals.  
Direcció: Destin Cretton
Intèrprets: Brie Larson,  Naomi Watts,  
Woody Harrelson
127min

LA SUERTE DE LOS LOGAN

Tres germans intenten revertir una 
maledicció familiar. Per aquest motiu, 
intenten portar a terme un gran atra-
cament durant una important cursa de 
cotxes a Carolina del Nord. Una comèdia 
sobre robatoris i atracaments.
Direcció: Steven Soderbergh
Intèrprets:  Channing Tatum,  Adam Dri-
ver,  Farrah Mackenzie
119min

OPERACIÓN CACAHUETE 2

Una pel·lícula d'animació feta al Canadà 
que mostra les aventures de en Surly i 
els seus amics. Es veuen empesos a bus-
car totes les maneres d'aturar a l'alcalde 
d'Oakton City, el qual vol destruir la 
seva llar per situar-hi un gran parc 
d'atraccions. 
Direcció: Cal Brunker
Intèrprets: Animació
95min

CANCIÓN DE NUEVA YORK

Un jove acabat de llicenciar a Nova York 
descobreix que el seu despòtic pare 
té una aventura amb una jove molt 
atractiva. En intentar aturar-lo, acabarà 
involucrant-se sentimentalment amb 
la jove.
Direcció: Marc Webb
Intèrprets: Callum Turner,  Kate Beckin-
sale,  Pierce Brosnan
88min
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Política: Redacció

   Després de mesos de mobilitza-
ció independentista, els partidaris 
de la permanència de Catalunya a 
Espanya van marcar musculatura 
dissabte a Mataró. La manifesta-
ció convocada per un grup ciu-
tadà, al marge dels partits, va ser 
un absolut èxit amb més de 1.500 
persones i un ambient familiar i 
festiu. El grup promotor va tenir 
molta requesta en les instruccions 
i es van veure banderes de Mataró, 
Catalunya i Espanya. La marxa va 
acabar davant de l'Ajuntament, 
amb la part central de la Riera ple-
na a vessar.  A la capçalera s'hi van 
veure els representants mataronins 
de Ciutadans, el Partit Popular i 
Platafoma per Catalunya.

Més de 1.500 persones participen de la marxa impulsada des de la societat civil, 
el mateix dia que la concentració pel diàleg

José Casado, un dels organitza-
dors, qualifi ca d'èxit total l'assis-
tència a la manifestació. “No érem 
conscients del moviment que es-
tàvem creant”, reconeix Casado, i 
afegeix que pensaven que hi ani-
rien “entre 300 i 500 persones”.

A més, la tarda va transcórrer 
sense incidències ni aldarulls de 
cap tipus i els cordons de seguretat 
que envoltaven la manifestació no 
van observar cap comportament 
fora de lloc. “Va ser un comporta-
ment de matrícula d'honor”, con-
clou Casado.

La marxa es va fer sota l'eslò-
gan 'Tots units a Mataró, millor 
junts tota Espanya: Catalunya és 
casa nostra. Mataró es queda a 

Èxit de la convocatòria per la permanència 
de Catalunya dins Espanya

La manifestació va recórrer els carrers de la ciutat de forma pacífica Daniel Ferrer 

Espanya", un lema que refl ecteix 
amb claredat el que defensen els 
participants d'aquesta. Va néixer 
a partir d'un grup d'amics que per 
Whats App van buscar com fer sa-
ber la seva opinió. Per aquest motiu 
van organitzar la marxa i van fer 
les gestions pertinents per tenir-ne 
permís. Seguidament, Casado ex-
plica que van fer cartells, fulletons 
i van promoure el coneixement de 
la iniciativa a través de les xarxes 
socials.

El grup informa que es mante-
nen a l'espera de veure què passarà 
en els propers dies i de la reacció 
del govern i la ciutadania. “En fun-
ció de com vagi potser plantejarem 
una nova manifestació”, explica.

2

Es van fer dos actes 
en un dia, ja que hores 
abans de la marxa unes 
200 persones es van 
concentrar seguint la 
crida del moviment 
Parlem-Hablemos

La manifestació blanca de dissabte al matí Cedida

Ciutat núm. 1790 del 14 al 19 d'octubre de 2017
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Adéu a la sociovergència. I ara què? 
La nova interacció amb l'oposició d'un govern en clara minoria pot ser la clau

Opinió: Joan Salicrú

 La sociovergència mataronina ha 
mort. Tenia 2 anys i quatre mesos. 
Haurà durat quasi tant temps com 
la seva gestació. De fet, menys: la 
van començar a negociar Esteve 
Terradas pel PSC i Jordi Surinyach 
per CiU després de la inesperada 
victòria de Joan Mora el 2011. Però 
les negociacions van trigar molt a 
desenvolupar-se i no va ser fi ns a 
mig mandat que els papers esta-
ven preparats per a ser signats. La 

mala relació entre Mora i l'exalcal-
de Baron ho va impedir, malgrat 
que la nova direcció del PSC de 
Xesco Gomar ho veia amb molt 
bons ulls, sabedor que ben aviat 
caldria ampliar aquests pactes a 
altres punts de la comarca.

Ara, quatre anys després, en un 
moviment invers, és la nova direc-
ció del PDeCat la que, necessitada 
de marcar distàncies amb els soci-
alistes qui ha forçat el trencament 
del pacte (i això que Surinyach és 
una de les persones infl uents dins 
del nou PDeCat). Evidentment la 
qüestió nacional –i per tant el po-
sicionament de l’alcalde Bote– ho 

permet argumentar d’una altra 
manera i també hi ha la seva part 
de veritat, però el principal motiu 
de la marxa de CiU del govern és 
la pressió exercida pel partit des 
que Alfons Canela n'ostenta les 
regnes: s'ho havien posat entre 
cella i cella i no han parat fi ns a 
aconseguir-ho. Des de dins, els 
convergents argumentaven –amb 
raó– que la manera de signifi car-se 
políticament és gestionar, tocar 
poder, fer coses. Però els altres cre-
ien que precisament mantenir-se 
dins el govern amb el clima que es 
vivia al carrer els acabaria passant 
factura a les pròximes eleccions, 

www.lariera48.cat

LA RIERA 48
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que ja es presenten complicades 
pel nou partit. També va d'això, 
tot el que ha passat; de càlculs 
electorals. I en aquest sentit cal 
afegir que Quim Fernàndez ja ha 
anunciat que no es tornarà a pre-
sentar i en canvi Alfons Canela 
confi rma la seva disposició a fer-
ho. Novetats importants.

En tot cas, què passarà, ara a 
Mataró? Si es confi rma que la mo-
ció de censura és inviable perquè el 
conglomerat Catalunya en Comú 
a Mataró –que ha actuat com a tal 
per primer cop– no hi dóna suport 
–com es desprèn del comunicat 
enviat dimecres als mitjans–, el 
PSC governarà en solitari amb sis 
regidors. I per tant, el govern mu-
nicipal perdrà impuls polític. Ho 
tindrà, per exemple, més difícil 
per aprovar pressupostos nous, de 
cara el 2018, cosa amb la qual –de 
fet– ja es comptava a les fi les soci-
alistes des de fa setmanes. També 
cal recordar que en realitat amb 
CiU no sumaven majoria, sinó 
que simplement els pressupostos 
sortien de l’esfera governamentals 
amb onze vots a favor. 

A més, el nou govern en minoria 
ho té encara una mica més compli-
cat perquè la possibilitat d’apro-
var-los per junta de govern –com 
va fer Joan Mora el 2014– va ser 

anul·lada l’any passat pel Tribunal 
Constitucional i això complica en-
cara més el marge de maniobra. 
En tot cas, mentre no s’acorden 
uns nous pressupostos queda-
rien prorrogats automàticament 
els vigents. 

El paper de l'oposició
Sigui com sigui, més enllà de la 
sensació de paràlisi, quina és la 
conseqüència real de no poder 
aprovar uns pressupostos? Doncs 
que la recaptació d’impostos no 
varia. I si s’estima que serà superi-
or a la de l’any anterior, el govern 
no la pot fer efectiva. Per tant, uns 
diners que podrien ser a la bos-
sa de l’Ajuntament per gastar a 
la ciutat... hi acabarien no sent. 
Davant d’això, la solució pot ser 
dur a terme modifi cacions pun-
tuals de crèdit, que requereixen 
la majoria del ple. I aquí als grups 
de l’oposició els pot ser més fàcil 
donar el seu vist-i-plau a un as-
sumpte molt concret. “El proble-
ma no són les ordenances fi scals 
ni els pressupostos ni la minoria 
al ple. El problema és si els grups 
estan per la ciutat o no", afi rmen 
fonts socialistes. Serà un dels man-
tres del nou govern: si l’oposició 
bloqueja la seva iniciativa, la cul-
parà de la paràlisi.

Però a qualsevol estratègia hi 
ha un pal i també una pastanaga. 
Com si fos una lluita de sumo, els 
socialistes pretenen girar la pressió 
com un mitjó i desenvolupar una 
lògica de treball amb els grups de 
l’oposició que superi el clàssic an-
tagonisme. Així, si ara ja són caps 
dels grups de l’oposició els que li-
deren comissions com la del 2022 
–Francesc Teixidó (ERC)–, la d’èti-
ca –Esteve Martínez (ICV-EUiA)–, 
la dels mitjans de comunicació 
públics i del Rengle –Jose Manuel 
López (PP)– o la del Sorrall –Juan 
Carlos Ferrando (Ciutadans)– des 
del govern no tanquen les possi-
bilitats a portar més enllà aquesta 
lògica fent que puguin responsa-
bilitzar-se de la presidència de les 
empreses municipals. 

Aquest moviment, permetria 
als socialistes passar d’estar aïllats 
en un pinyol minúscul a conver-
tir-se en el node que estructura 
la fragmentació actual. D’un talp 
que s’amaga en un forat a una 
aranya que teixeix una teranyi-
na. “Nosaltres som els únics que 
podem posar ordre al caos”, ve-
nen a dir. 

Una situació, realment, com-
plexa. Com passa ara mateix a 
Catalunya. Així és la política, mi-
rall de la societat.

núm. 1790 del 14 al 19 d'octubre de 2017
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Una malaltia dura, encara desconeguda

El Consorci Sanitari del Maresme, l’Hospital de Mataró 
i el de la Vall d’Hebron, porten a terme una àmplia 
tasca per divulgar els mètodes de detecció precoç 
d’aquesta patologia i aconseguir desenvolupar un 
treball unitari entre els diversos centres a través 
del Codi Sèpsia.

La sèpsia, anomenada també fallada multiorgànica 
o xoc sèpsic, és una manera que té el cos de respon-
dre a una forta infecció, “una resposta inflamatòria 
descontrolada del cos a una infecció que provoca 
la fallida d’altres òrgans que no tenen perquè estar 
afectats per la infecció”, explica Juan Carlos Ruíz, 
vicepresident de l'associació 'Aturem la Sèpsia' i 
metge adjunt del Servei de Medicina Intensiva de 
l'Hospital Vall d'Hebron. Es tracta doncs d’una forta 
infecció combinada amb la fallida d’alguns òrgans. 
El tractament que s’aplica, un cop detectada la pa-
tologia, és dual: un per matar la bactèria i un altre 
per donar suport als òrgans que fracassen.

Unes 22.000 persones es veuen anu-
alment afectades a Catalunya per la 
sèpsia, una malaltia infecciosa molt 
greu que pot provocar la mort i que 

afecta majoritàriament gent gran, persones que 
ja pateixen una altra malaltia o infants i joves. 
Per tal de fomentar el coneixement d’aquesta 
patologia i recaptar fons per la recerca van 
impulsar al Maresme el passat mes de juny la 
creació de la primera associació per la sèpsia 
a Catalunya: Aturem la Sèpsia. Descobrim els 
símptomes i la incidència d’aquesta malaltia a 
partir del colpidor testimoni de l’Àngels Garcia, 
la mare d’un afectat per la sèpsia, i de dos met-
ges especialitzats a tractar aquests pacients.

Contra un enemic
molt comúREPORTATGE

Text: Laia Mulà

Fotos: Daniel Ferrer

Diverses iniciatives busquen combatre la 
sèpsia, una malaltia infecciosa severa que afecta 
anualment milers de catalans
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Àngels García, Juan Carlos Ruiz i Juan Carlos Yébenes

 Una de les pedres 
angulars de la 
prevenció és estar 
vacunat"

El més difícil i important és, segons els especia-
listes, la detecció ràpida de la sèpsia abans que si-
gui massa tard. Les dades parlen per si soles: dels 
22.000 casos aproximats anuals a Catalunya, uns 
4.000 no tenen cura i posen fi a la vida del pacient.

Per prevenir la sèpsia, a més de mantenir hàbits 
saludables, els especialistes recomanen estar al dia 
de tota la vacunació. “Una de les pedres angulars de 
la medicina preventiva i la prevenció de la sèpsia és 
estar vacunat”, destaca Juan Carlos Yébenes, met-
ge del Servei de Medicina Intensiva de l'Hospital de 
Mataró i especialista en el tractament de la sèpsia.

Una ordenació del sistema

Per tal d’establir un ordre d’actuació del professio-
nal sanitari, millorar la resposta cap als pacients i 
connectar el sistema sanitari català, han impulsat el 
Codi Sèpsia. Es tracta d’una articulació dels proces-
sos de resposta a la sèpsia perquè quan es detecti 
s’actuï amb rapidesa i amb el millor mètode possible. 
Catalunya és la primera Comunitat Autònoma que dis-
posa d'aquest codi comú a tots els Centres Sanitaris 
que ha de millorar la detecció i resposta davant la 
malaltia. A més, cada Hospital compta amb el seu codi 
intern intrahospitalari i des que el van impulsar, l'any 
2008, ja han disminuït el nombre de morts: han passat 
del 23 per cent dels casos detectats, al 16 per cent.

Uns símptomes poc clars

El doctor Yébenes informa que hi ha diversos símp-
tomes que poden indicar l’aparició d’aquesta ma-
laltia infecciosa com són, per exemple, la dificultat 
per respirar, problemes en el sistema cardiovascular 
amb l’aparició de taquicàrdia o una baixada de la 
tensió arterial, alguns símptomes neurològics com 
alteracions del nivell de consciència o la dificultat 
de flexionar el coll. “Tots aquests símptomes no in-
diquen clarament que sigui una sèpsia, però si es 
presenten cal acudir al metge perquè els valori", 
conclou Yébenes.

Hi ha casos atípics que presenten unes caracte-
rístiques poc comunes i que, per tant, són difícils de 
detectar. N'és un exemple el cas d'Guillem C.G., que 
amb 19 anys va ser ingressat amb un quadre clínic 
de sèpsia. Havia acudit en cinc ocasions a Urgències, 

Reportatge
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 Una de les pedres 
angulars de la 
prevenció és estar 
vacunat"

però en un inici els metges no sabien que es tracta-
va d'aquesta malaltia. Així ho explica la seva mare, 
Àngels García, que ara és la presidenta i una de les 
fundadores de l'associació 'Aturem la Sèpsia'. 

"En Guillem va agafar mononucleosi i se li va infec-
tar una angina", relata amb afectació i afegeix que 
"vomitava constantment, es trobava extremadament 
malament i se li va inflar l'espatlla i el braç". Quan el 
van ingressar, li van fer un TAC i el van enviar ràpi-
dament a l'Hospital de la Vall d'Hebron: tenia un cas 
molt greu de sèpsia. "Va estar 52 dies en un coma 
induït i molts dels seus òrgans fallaven, l'operaven 
gairebé cada dia i la malaltia no parava d'avançar", 
explica l'Àngels. "Pensàvem que moriria", confessa 
amb tristesa. Finalment, però, el van aconseguir es-
tabilitzar després de treure-li una gran quantitat de 
teixit del braç i l'espatlla. Va estar sis mesos fent re-
habilitació i ara que han passat dos anys des del seu 
ingrés, tot i que té una discapacitat física notable, ha 
pogut recuperar la seva vida i ha tornat a estudiar a 
la Universitat, explica amb alegria l'Àngels.

Divulgació i recaptació de fons

L’associació 'Aturem la Sèpsia' va néixer a mitjan 
2017 per la proposta de Juan Carlos Ruiz, doctor 
especialista en cures intensives de l’Hospital Vall 

d’Hebron. Va detectar  que les retallades en recerca 
estaven entorpint la possibilitat d’avançar les inves-
tigacions entorn la Sèpsia. “És una malaltia abso-
lutament desconeguda per la població que té una 
prevalènça i una mortalitat molt elevada”, explica. 
Van pensar que l’associació hauria de respondre a 
dues necessitats: la divulgació entre la població i, 
en segon lloc, l’ajuda a la recerca mitjançant la re-
captació de fons organitzant activitats lúdic espor-
tives, entre d’altres.

Per aquest motiu va proposar a l’Àngels Garcia, la 
mare del jove que havia patit aquesta malaltia tant 
agressiva, que es posés al capdavant de l’associa-
ció i en fos la presidenta. Així ho va fer i van cons-
tituir la primera associació per la sèpsia: Aturem la 
Sèpsia, Associació Guillem C G, la qual porta el nom 
del jove afectat.

L’entitat neix vinculada a l’Hospital de Mataró i al 
de la Vall d’Hebron. La seva presidenta té clar que 
es troben en una fase molt inicial i que el primer 
pas serà, ara que ja tenen pàgina al Facebook, fer 
una pàgina web i recollir informació d’experts per 
difondre-la entre la societat. Esperen augmentar el 
nombre de socis i de voluntaris que contribueixin 
en l'impuls d'activitats. Actualment estan treballant 
en l’elaboració d’un díptic que expliqui els símpto-
mes indicatius de la malaltia per donar eines a la 
població que els ajudi a diferenciar una simple in-
fecció d’altres complicacions. Segons Juan Carlos 
Yébenes, metge de l’Hospital de Mataró, el més 
important és la detecció precoç i el paper del díptic 
serà augmentar la informació de la ciutadania per 
saber com actuar en cada cas.

Han rebut algunes aportacions econòmiques de 
particulars o institucions però es proposen per més 
endavant organitzar activitats diverses seguint l'exem-
ple de la Sèpsis Challenge, que actualment promouen 
des del Consorci Sanitari del Maresme.

 El meu fill va estar 
52 dies en coma 
induït i l'operaven 
gairebé cada dia: 
pensàvem que 
moriria"
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Peramàs-Esmandies és un barri 
residencial, petit i tranquil que 
constitueix un petit nucli ben equi-
pat i comunicat. Un dels llocs més 

buscats per viure-hi. El barri va 
reclamar durant anys una plaça 
pública on s'alçava abandonat 
l'antic edifi ci de Pintures Civit. 

En les últimes setmanes tothom 
–i no només els jubilats– s'han 
mirat les obres que s'hi feien i que 
tot i que acumulen algun retard 
han de permetre que a inicis de 
novembre s'hi inauguri el resultat 
urbanístic fi nal. El barri guanyarà 
una plaça i verd. Un atractiu més  
per una zona amb encant.

 Anna Aluart 

L'estat de les obres a la plaça que s'alçarà a Can Civit  Daniel Ferrer 

El barri més petit i tranquil
Peramàs està pendent que s'enllesteixin les obres de la 
placeta on hi havia l'edifici de Pintures Civit

Peramàs

Barri
a barri
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 Anna Aluart 

 Com és la gent del barri?

He viscut tota la vida en aquest 
petit barri de Mataró, de fet vaig 
néixer aquí, i l'ambient és molt bo 
i familiar. A més, hi tinc la perru-
queria, Aart perruquers, que va es-
tar els primers cinc anys a la plaça 
Catalunya i ara està situada a la 

Ronda O'Donnell. Amb el negoci 
he pogut comprovar que a la gent 
del barri els agrada cuidar la seva 
imatge i són molt presumits. És per 
això que vénen habitualment, tant 
homes com dones, independent-
ment de la seva edat. No tinc res 
dolent a dir d'ells, tot al contrari, 
perquè són molt propers i amables.

Rosa Sánchez, responsable d'Aart Perruquers Daniel Ferrer 

“Han obert molts comerços 
i hi ha molta activitat”
Rosa Sánchez és responsable d'Aart perruquers que està 
situat al barri de Peramàs des de fa sis anys

La zona té tots els equipa-
ments que necessiteu?

El barri té de tot: comerços, boti-
gues alimentàries, una bibliote-
ca i un centre cívic que organitza 
un munt d'activitats. Anualment, 
quan fem la festa del barri, hi par-
ticipem organitzant una desfi lada 
amb les diverses perruqueries de 
la zona.

Què és el millor del barri?

Que tot el que podem necessi-
tar està molt a prop: establiments 
d'alimentació, de serveis, botigues, 
etc. Encara que a vegades tanquin 
establiments, sempre n'obren de 
nous. A més, a la ronda han obert 
recentment molts comerços i ne-
gocis i hi ha molta activitat i vida.

I el pitjor?

El pitjor és l'aparcament perquè 
n'hi ha molt poc i és un gran pro-
blema pels que vivim i treballem 
aquí i també pels clients que vénen 
de fora. Si pogués fer una propos-
ta de millora pel barri, demanaria 
augmentar la quantitat d'aparca-
ments sense haver de pagar zona 
blava.
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FINANCIACIÓN HIPOTECARIA A TU MEDIDA

IMMO NOVA

IMMO NOVA

IMMO NOVAwww.immo-nova.es

Agencia Inmobiliaria

Camí del Mig, 20 · Mataró 
info@immo-nova.es · 935 363 374

Montse Sànchez és la gerent d'Immonova

 Quina és la teva vinculació 
amb el barri?

Fa tres que vam obrir com Immo-
Nova però ja fa més de 15 anys que 
hi treballo, antigament a Finques 
Coca. 

A què es dedica Immo-Nova?

Ala compra-venda d’immobles. La 
nostra fi losofi a és com la del barri: 
ser propers i donar confi ança: aju-
dem a tothom que busca comprar 
o vendre, perquè estigui a gust. 

 Daniel Ferrer 

"És un barri molt buscat, la 
gent li agrada viure-hi"
Montse Sànchez és la gerent d'Immo-Nova, 
empresa immobiliària del barri

Com veus el barri?

Peramàs és un barri on la gent és 
molt propera, té tots els serveis 
i no hi falta de res. Hi ha un co-
merç petit però de molts anys. Això 
demostra que ens cuidem força 
entre nosaltres. Els veïns són de 
tota la vida.

És un barri molt buscat?

Sí, perquè té bones comunicaci-
ons, és proper al centre, té serveis. 
Però no hi ha gaire mobilitat. A la 
gent li agrada viure-hi i no se'n va.

Què milloraries?

Sens dubte l'aparcament. N'hi ha 
molt poc i costa trobar-ne. Crec 
que cal buscar solucions ja que 
amb algunes modifi cacions re-
cents el problema ha anat a més. 
Es podria fer un aparcament a l'an-
tic mercat de Peramàs que fa anys 
que està tancat. És privat, però s'hi 
podria fer un pensament.

barri a barri Peramàs
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 Què ofereix el Forn Francesc?

És un negoci familiar i proper que 
fa dos anys que gestiono, me'l va 
traslladar el meu pare, el qual el va 
obrir fa 28 anys. Oferim pa elabo-
rat amb massa mare, productes de 
tota la vida i brioixeria variada. A 
més, ara començarem a elaborar 

altres productes que ens demanen 
els clients com el pa de xapata o la 
barra gallega, entre d'altres.

Com és el barri de Peramàs?

L'ambient a tot el veïnat és molt bo 
i la gent del barri és molt treballa-
dora. Som tots com una gran una 

Jesús Mohedo, retratat al seu Forn Francesc  Daniel Ferrer 

“La quantitat de coloms 
al barri és excessiva”
Jesús Mohedo és el propietari des de fa dos anys del 
Forn Francesc, un negoci amb tres dècades d'història

família formada de gent de tota la 
vida, els quals ens coneixem des de 
fa molts anys. Els clients i els veïns 
són tots molt bona gent.

Què és el millor del barri?

A Peramàs tenim tots els equipa-
ments necessaris com, per exem-
ple, una biblioteca de grans dimen-
sions, la Biblioteca Pompeu Fabra. 
El servei de transport també està 
molt bé: tenim una parada just 
davant i ningú se'n queixa.

I el pitjor?

Sens dubte són els coloms perquè 
n'hi ha masses a tot arreu. Tinc un 
parc davant la forneria i la quanti-
tat de coloms és excessiva i entren 
sovint a la botiga. A més, teòrica-
ment està prohibit donar-los men-
jar però la gent ho fa igualment. 
Sovint penso que hauria de trucar 
a l'Ajuntament perquè faci alguna 
cosa al respecte.

Com és la neteja a Peramàs?

En general l'escombriaire no passa 
gaire sovint pel barri. Considero 
que l'ideal seria que passés un pa-
rell de vegades a la setmana.

núm. 1790 del 14 al 19 d'octubre de 2017
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Plaça Catalunya, 44 - Mataró 

937 571 084
opticacatalunya@opticacatalunya.com

CENTRE ESPECIALITZAT 
EN TERÀPIA VISUAL

Serveis per l’automòbil

T. 937 571 800
Pl. Catalunya 5 · Mataró

9

AML Automoció
CF Tallers
Plaça Catalunya, 18

CIDIE
Velàzquez, 66

Aart Perruquers
Rda. O'Donell, 54

IMMO-NOVA
Camí del Mig, 20

1

2

3

4

Motorcoll
Plaça Catalunya, 5

9
Forn de Pa Francesc
Pompeu Fabra, 20

Creaciones Marina
Pompeu Fabra, 56

Mis Peques - Roba i 
complements infantils
Joan Larrera, 3

Òptica Catalunya
Plaça Catalunya, 44

5

6

7

8

Plànol dels comerços
Peramàs-Esmandies

2

6

4

1

7

8

5

9

3

barri a barri Peramàs
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Gegants i la batucada que sortirà 
a les 10h de la plaça Isla Cristina i 
seguirà el seu recorregut pel carrer 
Rosselló i Ramon Berenguer III, 
fi ns a arribar a la plaça de l’On-
ze de Setembre.També hi haurà 
espectacles de zumba, fl amenc 
i sevillanes, danses senegaleses 
o recitals de poesia, entre altres.

En directe des de la ràdio
Aquest any la plaça incorporarà 
una paradeta de la Ràdio La Voz 
de Cerdanyola, que retransmetrà 
els actes que confi guren la jornada 
des de la parada que tindrà instal-
lada a la plaça.

Alguns dels participants a la IX 
Mostra són: Associació Annour, 
Associació Cultural de Cerdanyola, 
Associació Kaera Kafo, Casa de 
Andalucía, Casal del Barrio 
de Cerdanyola, Club d'Escacs 
Cerdanyola, Círculo Flamenco, 
Colla Gegantera El Xumet, Colla 
Gegantera Camí del Cros, Colla 
Gegantera Escola Bressol Els 
Pins, Espai Gatassa, Espai Jove 
Cerdanyola, Hermandad Divina 
Pastora, entre altres. | Redacció.

  Aquest cap de setmana tindrà 
lloc una cita que engloba la col-
laboració de més d'una trente-
na d'associacions: la IX Mostra 
d'Entitats de Cerdanyola. Serà el 
proper diumenge, 15 d’octubre, a 
la plaça de l’Onze de Setembre a 
partir de les 10 h del matí. És grà-
cies a la implicació de nombroses 
associacions i la coordinació del 
Servei de Projectes Transversals i 
Participació de l'Ajuntament de 
Mataró, que any rere any es pot 
celebrar aquesta jornada carac-
teritzada per la multiculturalitat 
i que refl ecteix el gran nombre 
de nacionalitats que conviuen en 
el barri.

El tret de sortida que donarà ini-
ci a la Mostra serà la Cercavila de 

La plaça de l'Onze de Setembre serà l'escenari de la 
celebració que tindrà lloc el diumenge 15 d'octubre

30 associacions a la IX Mostra 
d'Entitats de Cerdanyola

 El setembre acostuma a ser un 
mal mes per a l'ocupació i aquest 
2017 no hi ha hagut excepció per 
a la norma. Segons les dades de 
l'Observatori del Mercat de Treball 
de Mataró 118 persones van per-
dre la feina durant el novè mes 
de l'any a la ciutat, una pujada de 
l'1,26 per cent. 

És una pujada més forta que les 
registrades a nivell de comarca, 
Catalunya o Espanya si bé la ten-
dència alcista ha estat comuna. 
Mataró va entrar a l'octubre amb 
la taxa situada al 15,5% i un total 
de 9.492 aturats.

Un mes clàssicament dolent
Només en dos dels últims nou se-
tembres l'atur no va pujar, i per 
exemple mirant enrere veiem que 
fa un any va pujar en major pro-
porció que no pas aquest. 

És en la variació interanual on 
la tendència és a la baixa i actu-
alment hi ha 1.062 aturats menys 
que fa exactament nou mesos.  La 
variació entre un any i l'altre és 
negativa i del 10 per cent, cosa 
que permet que l'atur baixi amb 
més força a Mataró que en altres 
ciutats metropolitanes com la ma-
teixa Barcelona o Badalona entre 
altres ciutats. | Redacció

Segon mes de pujada i la 
taxa arriba al 15,5 per cent

Setembre es tanca 
amb 118 mataronins 
més a l'atur 

La Mostra d'Entitats de Cerdanyola, en una edició passada

L'atur en augment  Arxiu 

 Arxiu 

30

La trobada vol ser un 
aparador de la tasca que 
fan les associacions del 
primer barri mataroní

Ciutat núm. 1790 del 14 al 19 d'octubre de 2017
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“Volem que la núvia se senti 
original i única"

La Moda ofereix els vestits, pentinats i complements necessaris per lluir el dia del teu 
casament amb un servei professional i consells a mida per cada client

Comerç: Redacció 

   Hem parlat amb Anna Arnau, la 
responsable de La Moda. (Carrer 
Sant Josep, 26. Mataró). 

Què és el més important per 
vosaltres?
El més important per nosaltres és 

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

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

SERVICIO EXPRESS
DESATASCOS, LIMPIEZA E
INSPECCIÓN DE TUBERIAS

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

+ IVA

AMB EMPENTA
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“Volem que la núvia se senti 
original i única"

que les núvies que ens visiten es 
trobin còmodes, cuidades i sentin 
que poden confiar en nosaltres. 
Per això oferim tota la nostra llar-
ga experiència a la seva disposició 
perquè puguin triar amb conven-
ciment el seu vestit.

Com les aconselleu?
Primer parlant amb elles, que ens 
expliquin quines són les seves pre-
ferències i gustos, el tipus de boda 
que fan (a la platja, jardins, o més 
tradicional) i amb tota aquesta in-
formació traiem l'essència de cada 
núvia per plasmar-la al seu vestit 
fent els canvis que s'adaptin a ella.

Quin tipus de vestit oferiu?
Treballar amb les dues grans mar-
ques que dominen el mercat no és 
una opció per nosaltres perquè a 
part de no oferir cap originalitat, 
estan repetits a la majoria de les 
botigues; per això volem donar 
una altra alternativa a les núvies, 
oferint vestits de marques que ofe-
reixen exclusivitat i qualitat i ens 
permeten fer canvis en els models 
perquè els puguem personalitzar a 
cadascú. També marques que ens 
donen l'oportunitat de comprar els 
millors dissenys de cada col·lecció.

Què està de moda actualment?
La moda en vestits de núvia és 
molt relativa perquè hi ha d'haver 
gustos per tothom i el vestit de 

núvia "de tota la vida" se seguirà 
portant perquè és molt afavoridor. 
Encara que també està entrant 
amb força els dissenys més boho-
chic, romàntics amb grans escots, 
confeccionats amb gasses, tuls i 
brodats molt lleugers i còmodes 
per bodes a l'exterior.

També organitzeu una desfi-
lada per mostrar els vestits.
Efectivament cada any des de fa 22 
anys fem una desfilada. Aquesta 
vegada serà el dissabte 21 d'oc-
tubre i es podran veure els vestits 
nous que han arribat per la tempo-
rada 2018. També mostrarem els 
complements que poden portar.

A més dels vestits i comple-
ments oferiu més serveis?
També oferim a les clientes el ser-
vei gratuït de proves de pentinat 
"gentilesa de LOLA PERRUQUERS" 
especialitzats en núvies, poden 
provar diversos pentinats fins a 
trobar el seu.

Què creus que les clientes 
agraeixen més de la vostra 
manera de treballar?
El que més valoren és que no els 
enganyis, que et posis a la seva 
pell, les escoltis i els ofereixis el 
que els ve de gust. També volen 
que els donis idees pel seu bé, no 
pel nostre interès. Si senten que 
tenen algú allà que pensa en elles 
i els busca el millor vestit i com-
plements, estan més contentes.

Com va néixer l'empresa?
La botiga La Moda es va inaugu-
rar per primera vegada el 1933 al 
carrer La Riera a on es venia roba 
de la llar i roba en peça. Després 
de generacions i com que encara 
no existia cap fàbrica de vestits 
de núvia, la meva mare va obrir 
un taller a sobre la botiga per fer 
vestits de núvia a les nostres cli-
entes fins que van sortir al mercat 
els primers fabricants i llavors els 
vam començar a comprar. 
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MTR: Un 'showroom' diferent a l'aire lliure
Una trenta de comerços surten al carrer aquest dissabte a la Plaça de Santa Anna 
i la Rambla per ensenyar els seus productes i serveis

Comerç: Redacció 

 La Unió de Botiguers de Mataró 
segueix amb el seu objectiu de 
fomentar les activitats especials 
que serveixen per promoure el co-
merç de proximitat i proposen per 
aquest dissabte 14 d'octubre una 
renovada versió de Showroom. Es 
tracta d'una iniciativa que compta 
amb el patrocini del Grup Drivim, 
responsable del concessionari 
Citroën de la ciutat i que plante-
ja tot un dissabte de sorpreses a 
la plaça més cèntrica de la ciutat.

Des de UBM defi neixen aquest 
MTR Showroom Urbà com "una 
forma singular de presentar els 
negocis que hi participen basada 
en l’impacte visual". Sorpreses i 
al·licients, doncs, per a tothom.

Durant tot el dia
Al llarg de tot el dia d'avui, de les 
10h a les 20:30h, i amb un nou for-
mat tipus passarel·la estàtica, els 
comerços participants mostraran 

els seus productes o serveis creant 
exposicions singulars i creatives 
que cridaran l’atenció del ciutadà 
amb l'objectiu de reforçar la imat-
ge comercial de la ciutat.

Aquesta nova iniciativa de la 
Unió de Botiguers de Mataró pre-
tén "potenciar la imatge de ciutat 

donant visibilitat als comerços 
amb participants que represen-
ten la majoria de sectors". Així, 
participaran al showroom urbà 
comerços d’automoció,  belles 
arts,  moda femenina, masculina 
i infantil, marroquineria, joieria, 
fl oristeria, perruqueria, roba de 

AMB EMPENTA
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Participen de l'activitat comerços que representen la majoria de 
sectors comercials presents a la ciutat: automoció, belles arts, moda 
femenina, masculina i infantil, marroquineria, joieria, fl oristeria, 
perruqueria, roba de la llar, sabateries, estètica…. entre d’altres. 
Llistat dels comerços que formaran part d'aquesta exposició a l'aire 
lliure : Alemany, Botiga Costa, Capgròs, Blaumar, Citroën Mataró, 
Fransi, Farmàcia Colldeforn, Frèsia, Ibiza TN, La Mallorquina, La 
Peca de Lupe, Lola Perruquers, Massana, Moldumat-Art, Novo, Pell 
Tolrà, Pinmat, Reyman, Saterra, Serras, Tokut, Unles & Estètica, 
Benetton, Vico, Vinalium i Z and Co.

Els participants 
del nou MTR

la llar, sabateries, estètica... en-
tre d’altres.

 Aquesta activitat se suma a les 
accions que porta a terme l'UBM 
per dinamitzar el comerç de la ciu-
tat i fer de Mataró una marca amb 
un segell comercial important. 
En la presentació de l'activitat, 
la nova responsable municipal de 

Promoció de Ciutat, Núria Moreno, 
va convidar la ciutadania "a sor-
tir al carrer i disfrutar de les mar-
ques i els productes de qualitat". 
Al seu torn el President d'Unió de 
Botiguers va assegurar que volen 
anar a més "en tots els sentits": 
“Per això organitzem activitats 
com aquesta, amb més dinamis-
me, més imatge, més visibilitat i 
amb una major representativitat 
de tots els sectors i empreses de 
serveis per oferir una major pro-
jecció de ciutat”.

Novo reconeix que el MTR 
Showroom s'inspira en les anti-
gues edicions de 'Sant Benet a 
cel obert'.

26

És el nombre de 
marques i comerços que 
prendran part d'aquest 
MTR Showroom Urbà en 
el qual també hi haurà 
tallers per als vianants 
d'un dissabte que es vol 
molt comercial
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COMPRA VENDA IMMOBILIARIA

PLAZA PARKING para coche y mo-
to Rambla Sant Oleguer 8000€. 
660.79.39.46 

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 HABITACIÓN para chica. 
Peramás.  605.018.268
ALQUILO PARKING COCHE pe-
queño. Zona Jaume Recoder. 50€. 
610.595.079
ALQUILO HABITACIÓN señor. 
611.454.139

TREBALL

SE PRECISA ENCARGADA para piso 
de relax en Mataró. Edad máxima 
50 años. Disponibilidad para hacer 
turnos rotatorios incluidos fi nes de 
semana y festivos. Alta en la S.S. 
655.226.610
EMPRESA SECTOR TEXTIL, busca 
responsable magatzem amb experi-
ència desmostrada mínima de 2 anys 
i domini d’Excel. Sou segons vàlua. 
Curriculum a: rrhhgfn84@gmail.com
BUSQUEM SENYORA INTERNA. Per a 
cura de matrimoni gran i fer feines 
de casa. Amb carnet conduir i re-
ferències. Argentona. 647.327.680
SE NECESITA COMERCIAL para 
hostelería, con experiencia, 
media jornada, alta S.S., sueldo 
+comisión. Currículum a: moreno@
csmhostelería.com
SEÑORA BUSCA TRABAJO limpieza, 
cuidado mayores, Mañanas / tardes. 
666.284.589
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza, 
cuidado mayores. 631.033.178

TREBALL

BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. Coche 
propio. 627.305.057
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
602.339.266
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA en 
general, cuidado mayores, niños. 
631.218.863
LIMPIO 8,50 €/HORA. 602.897.343
CHICA BUSCA TRABAJO de limpi-
eza. 602.310.175
BUSCO TRABAJO de limpieza. 
631.459.073
BUSCO TRABAJO por horas. 
631.365.331
AUXILIAR GERIATRÍA con mucha 
experiencia. Se ofrece cuidado per-
sonas mayores. 690.947.411
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA 
631.958.641
SEÑORA BUSCA TRABAJO limpieza, 
ayudante cocina. 658.097.370
LIMPIEZA. 631.996.723
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
610.044.213
CUIDADO MAYORES, LIMPIEZA. A 
domicilio. 686.382.089

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 
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados. 
607.480.942

havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa

www.mestredaixa.com 605.68.62.69

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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NECESSITA VOLUNTARIS PER:
• Espai Infantil •

• Logistica magatzem aliments •
• Suport comptable •
SI ENS PODEU AJUDAR:

T. 937 908 002
cim@caritasmataro.org

PROFESSIONALS

PAVIDNET: Neteja, manteniment i 
abrillantats. Pressupost sense com-
promís. 93.757.76.83 /607.249.790 
MUDANZAS,  PORTES MUY 
económicos, los más baratos de 
Cataluña, 20€/h. Presupuestos 
cerrados. Whatsapp: 686.310.391
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. 
Reparaciones, instalaciones. Agua, 
gas y electricidad. 610.565.628 
/93.799.64.77 /607.194.711
PINTOR ECONÓMICO 632.622.707
MUDANZAS, PORTES, MONTAJE / 
desmontaje muebles. 20 €/hora. 
610.627.821 WhatsApp
PINTOR ECONÓMICO. EXPERIENCIA 
responsabi l idad l impieza. 
Excelentes acabados 629.988.598
LAMPISTERÍA, FONTANERÍA, 
ELECTRICIDAD, aparatos eléctricos, 
reparación lavadoras, calentadores, 
calderas. 697.725.158
MUDANCES ECONÒMIQUES. 
692.021.141
SERVICIO DE REFORMAS y 
construcción. A partir 16€/h. 
Presupuesto sin compromiso. 
www.zoly.es 606.919.761
REFORMAS, OBRAS, reparaciones, 
a lbañi ler ía ,  e lectr ic idad , 
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

CARTES D'ÀNGELS, REIKI. Carme 
616.416.987 

núm. 1790 del 14 al 19 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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CONTACTES

NOVEDAD NORA 21  años . 
631.129.242
DÚPLEX 60 €/MH. 631.286.930
RAQUEL 38 AÑOS, divorciada en 
apuros económicos. Completa 
698.080.712 Particular.
LA MEJOR CASA relax de Mataró. 
12 chicas disponibles para tus fan-
tasías. www.ScortAbril30.com. 
93.741.63.41 /657.894.558
ESTRELLA MADURITA. Muy cariño-
sa. 120 de pecho. Casa particular. 
677.270.173
LAURA  38 AÑOS. Buen cuerpo, ojos 
verdes, rubia. Particular. 611.212.507
MATARÓ. LORENA 28. Sensible, gua-
pa, rubia. Recién llegada. Particular. 
698.359.037
JAVI 71 AÑOS, buena posición. 
Pasivo, deseo chico activo. 
Máximo 45 años. Atlético, more-
no. 682.462.579
MASAJE CUERPO ENTERO. Todas 
las chicas nuevas. 688.192.729
MASAJE CUERPO ENTERO. 1 hora 
30€, 1/2 hora 20€. 688.019.796
MASAJE CUERPO ENTERO. 30€ ho-
ra. Rocafonda. 688.192.012
LAIA 45 CATALANA. 687.072.165
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Una Oktoberfest a la mataronina
La plaça de Can Xammar és, avui dissabte, l'escenari d'aquesta festa d'arrels  
germàniques, amb cervesa, menjar i música i bon ambient

Festes: Cugat Comas

 No cal tenir nacionalitat ni ascendència germà-
nica per associar obertament el mes d'octubre a la 
cervesa. L'Oktoberfest s'ha convertit en una cita 
mundial, que fa ressonar arreu la passió per la vida 
social al voltant de la taula parada i amb les gerres 
ben plenes, que un dia va iniciar-se a Baviera. 

És, literalment, la festa de l'octubre i és comú que 
en tavernes o pubs durant tot el mes s'imiti l'estè-
tica pròpia d'aquesta festa. Aquest dissabte, a més, 
Mataró viurà una Oktoberfest si més no novedosa 
ja que Can Xammar serà l'escenari per l'ocasió on 
música, menjar i cervesa propiciaran de ben segur 
el millor dels ambients.

La cultura de la cervesa
Aquesta Oktoberfest arriba auspiciada per l'augment 
de la cultura cervesera. És una constant entre el món 
de l'hostaleria i la restauració. La gent s'ha tornat 
més entesa i molts cops volen escollir la cervesa de 
la mateixa manera que es demana la carta de vins. 
La puixança de les artesanes i de les cerveses d'im-
portació s'ha fet evident. On abans es parlava de fer 

una "birra" ara molts cops s'escull entre una IPA, una 
stout o una làmbica. Tot ajudarà aquest dissabte per-
què Can Xammar celebri una Oktoberfest de regust 
més mataroní que no pas germànic.

Quatre cerveses per tastar
A l'Oktoberfest de dissabte, que començarà a les 
14h, hi haurà cervesa, menjar i música. Com que 
la cervesa és el centre neuràlgic cal destacar que hi 
haurà tast de quatre tipus: la Biir Noble Hops Pils, 

l'Erdinger Oktoberfest, l'Aktien Dunkel i la Synera 
American Pale Ale. La festa l'organitza l'Associació 
de Comerciants del Casc Antic de Mataró, L'Altre, 
el Molta Malta, la Taverna, Tapavins i Mirinda, amb 
el suport de l'Ajuntament de Mataró.

Can Xammar

És la primera fes-
ta de la cervesa que 
organitzen els bars 
d'aquesta zona

Cultura
www.totmataro.cat/cultura
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Els Capgrossos fan història a Reus 
amb la seva millor actuació

Castells: Laia Mulà

 Durant diverses setmanes la colla castellera 
Capgrossos de Mataró va tenir entre cella i cella un 
objectiu clar i ambiciós: anar al Mercadal de Reus 
a repetir l'actuació realitzada durant Les Santes de 
Mataró i millorar-la amb un pilar més alt. L'objectiu, 
però, no era fàcil perquè es proposaven començar 
amb un 3 de 9 amb folre, seguit de dos castells de 
gamma extra: el 2 de 9 amb folre i manilles i el 5 de 
9 amb folre. Per últim, un pilar de 7 amb folre con-
vertiria aquesta en la millor actuació de la història 
dels Capgrossos. I així va ser: els de Mataró van 
completar els seus objectius descarregant aquests 
quatre castells, revalidant el seu títol com a colla 
de gamma extra.

Els Capgrossos comptaven amb uns 350 castellers 
amb camisa blau marí a aquesta plaça tan allunya-
da de Mataró. Van començar descarregant un 3 de 9 
amb folre que oferia plenes garanties, seguit d'una 
torre de 9 amb folre i manilles que es va presentar 
inestable i moguda, sobretot al folre i les manilles, 
i que van haver de treballar estoicament des del 
primer moment. En tercera ronda es proposaven 
descarregar per segona vegada a la seva història el 
5 de 9 amb folre, el qual va mostrar-se força esta-
ble i segur al tronc i molt ferm al folre. La cirereta 
del pastís era el pilar de 7 amb folre, el segon de la 
temporada. Aquest últim pilar va ser la clau per 
convertir-la en la millor actuació de la història dels 
de la capital del Maresme.

Sis grans colles del món casteller
La diada del Mercadal de Reus és una de les més es-
perades de la temporada castellera perquè reuneix 
algunes de les colles que assoleixen els castells de 
major difi cultat. Concretament, enguany comptava 
amb les quatre colles que han fet castells de 10 pisos, 
més els amfi trions Xiquets de Reus i una colla afegida 
a última hora, els Capgrossos. Les anomenades colles 
de 10 són els Castellers de Vilafranca, els Minyons 
de Terrassa, la Colla Jove Xiquets de Tarragona i la 
Colla Vella dels Xiquets de Valls.

Els dos grans moments de la diada
Al llarg de la tarda de dissabte dues grans colles van 
protagonitzar els moments més emocionants de 
la jornada: la Colla Vella dels Xiquets de Valls i els 

Castellers de Vilafranca. Els primers, els de Valls, 
van convertir la plaça del Mercadal en plaça de 10 
descarregant el gegant 4 de 10 amb folre i manilles, 
un castell altament inestable i d'elevadíssima difi -
cultat. Per la seva banda, els verds de Vilafranca no 
van poder permetre's el castell de 10 pisos però ho 
van compensar amb una majestuosa torre de 8 sense 
folre, castell considerat encara de major difi cultat 
que el 4 de 10 amb folre i manilles.

Diumenge a Sants
Aquest cap de setmana els Capgrossos actuen diu-
menge a Sants, a la diada dels Castellers locals, en 
espera de les cites de Girona i Vilafranca.

La torre de 9 dels blaus a Reus X. Saborido- Capgrossos 
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Els blaus refermen la gamma extra descarregant la torre de 9 amb folre i manilles 
i el 5 de 9 amb folre, i l'hi sumen un magnífic pilar de 7 amb folre, 
el segon de la temporada 

Els Capgrossos de Mataró han lluitat durant molt temps per dominar el 5 de 9 amb folre, una cons-
trucció de grans dimensions que requereix un tronc expert, una canalla molt fina i un folre quiet i 
ferm. Tot va començar amb les primeres proves d'aquest castell el 2005: semblava que quedés molt 
lluny assolir-lo però la colla va apostar per continuar treballant-hi. Onze anys més tard, la tècnica 
de la colla, encapçalada per Mia Castellví, va apostar per portar aquest castell al concurs casteller 
de Tarragona però va quedar en intent. La segona vegada, a l'última actuació de la colla del 2016, 
van aconseguir carregar aquest gran castell que va caure a la descarregada. El gran èxit va arribar 
a Les Santes del 2017 quan, després d'una gran torre de 9 amb folre i manilles, van apostar pel 5 
de 9 amb folre. Com diuen, a la tercera va a la vençuda i els de Mataró van descarregar per primera 
vegada aquest castell de gamma extra.

Objectiu: 5 de 9 amb folre

El 5 de 9 dels Capgrossos i el pilar de 7 folrat, el colofó de la seva millor actuació X. Saborido- Capgrossos 
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7:30 ÚLTIMA SESSIÓ
8:00 CREURE AVUI
8:30 BA-BA
9:00 CAMINANT PER 
 CATALUNYA
10:00 TRAÇ DE CULTURA
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA EN DIRECTE DES 
 DE MONTSERRAT
12:30 GAUDEIX LA FESTA
13:00 DIADA CASTELLERA STA. 
 TERESA DEL VENDRELL
16:30 1MÓN.CAT
18:00 HANDBOL EN JOC
 En directe
20:00 EN JOC 
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 DIUMENGE ESPORTS
23:00 SET DIES
0:00 ÚLTIMA SESSIÓ
0:30 DIUMENGE ESPORTS
1:30 CALIDOSCOPI
2:00 ÚLTIMA SESSIÓ
2:30 TRAÇ DE CULTURA
3:00 TELÓ DE FONS
3:30 LA CONVERSA
4:00 DE TEE A GRENN
4:30 REM A REM
5:00 TELÓ DE FONS
5:30 CALIDOSCOPI
6:00 DIUMENGE ESPORTS

Dilluns 9
7:00 NOTÍCIES EN XARXA 
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 EL MIRADOR
12:00 ÚLTIMA SESSIÓ
12:30 BEN TROBATS
14:30 ÚLTIMA SESSIÓ
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 BA-BA
18:00 DOSOS AMUNT
19:00 MATARÓ AL DIA

Dissabte 7
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 CREURE AVUI
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
18:00 BÀSQUET EN JOC
 En directe
20:30 PROGRAMA XARXA
21:00 LA CONVERSA
21:30 GALA FESTIVAL SITGES
 En directe
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 8
7:00 VOLTA I VOLTA

Dimecres 11
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 12
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 13
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 EL MIRADOR
12:00 TRAÇ DE CULTURA
12:30 BEN TROBATS
14:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
15:00 EL MIRADOR 
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 TRAÇ DE CULTURA
18:00 BA-BA
18:30 CREURE AVUI
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 ÚLTIMA SESSIÓ
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 CARNET ESPORTIU
23:30 ÚLTIMA SESSIÓ
0:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
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

20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 TELÓ DE FONS
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 CARNET ESPORTIU
23:30 ESTUDI 3
0:00 AL DIA 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 10
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

Programació facilitada per mataró Televisió

TV
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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)

Tindràs oportunitat d'ajudar algú a 

qui aprecies. Possiblement ho faràs 

de tot cor i sense demanar res a can-

vi. Dies per viure el romanticisme en 

parella, gaudeix-ne.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Si mires la realitat des d'un punt de 

vista més objectiu, te n'adonaràs 

d'un munt de detalls que passaven 

desapercebuts i voldràs saber més. 

Augment de la teva curiositat.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Alguna cosa es comença a moure i 

això t'anima i t'ajuda a fer plans de 

futur. Tot així és possible que actuïs 

amb prudència, tot esperant el mo-

ment de passar a l'acció.

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

Dies de tensió però també de mo-

ments de reconeixement pel treball 

ben fet. Tot i que potser tens parella, 

algú està pendent de tu a l'ombra. És 

possible que te n'adonis.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Si has discutit amb un familiar, és pos-

sible que això hagi afectat al teu estat 

d'ànim. Si creus que pots recuperar 

la relació, prova-ho. Si s'ha trencat, 

passa pàgina.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

L'estrès pot anar in crescendo si no 

hi poses remei o gestiones millor 

el temps i algunes responsabilitats. 

Potser et cal fer una tria i tenir en 

compte les prioritats.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Potser tens poques ganes de socia-

litzar i vols quedar-te a casa. Sents 

que el món és hostil i poc amorós. En 

part és així però no deixis que això 

aturi els teus objectius.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Sortir de l'entorn habitual és bona 

teràpia per a tu. Saps que si et dis-

tancies dels problemes, obtens una 

nova visió de les coses i augmenta la 

teva capacitat de maniobra.

Bessons (21/5 al 21/6)

Si darrerament passes una mica més 

de temps a la llar, potser aprofitaràs 

per donar sortida a algun dels teus 

talents innats. Si t'organitzes, gau-

diràs molt de l'experiència.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

No ho pots tenir tot controlat. Un 

exercici necessari que tots hem de 

fer és acceptar als altres tal com són, 

no tenim el poder de canviar a ningú 

que no ho desitgi fer.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

El seny arriba a la teva vida i la fa 

menys emocionant i divertida però 

també més real i autèntica. És un 

període per canviar les activitats ha-

bituals per unes més sòlides.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

No t'agrada gaire la rutina, especi-

alment a la feina. Si això et provoca 

malestar o una mica de tristor, has 

de cercar com puguis, petits canvis 

que t'aixequin els ànims.

www.facebook.com/dhannaastro

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

Adreça web del banner invertit:

www.afamaresme.org

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

NATURALS

• 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:
MARIA SÁNCHEZ MARTÍNEZ

concursos
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Argentona vota tres millores concretes
La recuperació del marge esquerre de la riera, la millora de l'accessibilitat de la via 
pública i un nou local pel Cau són les més votades dels pressupostos participatius

Política: Laia Mulà 

 Més de 800 ciutadans d'Argen-
tona han participat en la consulta 
ciutadana destinada a decidir el 
destí dels 500.000 euros del pres-
supost participatiu municipal. La 
consulta va tenir lloc entre els me-
sos d'agost i setembre i es va po-
der votar entre les deu propostes 
finalistes. Les tres propostes ven-
cedores van ser, per aquest ordre, 
la recuperació del marge esquerre 
de la riera d'Argentona, la millora 
de l'accessibilitat de la via pública, 
i el nou local per l'agrupament es-
colta. En aquest cas es proposen 
començar totes les obres necessà-
ries abans que s'acabi l'any.

El mètode de votació
Cada participant podia escollir un 
màxim de tres propostes atorgant 
3, 2 i 1 punt segons l'ordre de pre-
ferència. Les mesures preses per 
intentar augmentar la participació, 
que és només del 8,5% del cens, 

com ara ampliar el temps de vota-
ció i fer-lo coincidir amb la Festa 
Major, no han donat el resultat 
esperat des del consistori.

La primera edició
És la segona vegada que l'Ajun-
tament d'Argentona, encapçalat 
per la CUP, obre a participació un 
total de mig milió d'euros del seu 
pressupost. Alguns dels projectes 

escollits l'any passat, que ara co-
mençaran les obres per fer-los una 
realitat, van ser la remodelació de 
parcs infantils o la rehabilitació del 
pavelló antic. També s’està treba-
llant per completar un estudi per 
avaluar la cobertura o climatitza-
ció de la piscina municipal, que 
va ser el projecte més votat en la 
primera edició d'aquest procés 
participatiu.

Les propostes més votades dels 
Pressupostos participatius d'Argentona 

1. Recuperació marge esquerre de la riera d’Argentona: 121.000 € - 737 punts

2. Millora de l’accessibilitat de la via pública: 260.000 € - 718 punts

3. Un nou local pel Cau (Agrupament Escolta): 125.000 € - 639 punts

4. Camins Escolars Segurs: 180.000 € - 626 punts

5. Adequació Font Picant: 180.000 € - 576 punts

6. Circuits esportius a l’espai públic per joves i gent gran: 100.000 € - 543 punts

7. Programa d’ajuts per a la millora de l’eficiència energètica als domicilis: 20.000 € - 476 punts

8. Xarxa de sanejament a l’Avinguda Mediterrani: 365.000 € – 310 punts

9. Punt de recàrrega per a vehicles elèctrics: 40.000 € - 206 punts

Argentona
www.totmataro.cat/argentona
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La CUP, ERC i ICV ho aproven en assemblea 
per "motius nacionals"

  El govern municipal de l'Ajunta-
ment d'Argentona ha decidit pres-
cindir d'un dels grups municipals 
que el conformaven: el PSC. Així 
ho va fer públic aquest dimarts 
l'executiu, que en el que queda 
de legislatura estarà format per 
la CUP, ERC i ICV-Compromís per 
la Independència. En un comuni-
cat, el govern explica com l'alcalde 
Eudald Calvo ha comunicat als re-
gidors del PSC la fi  de l'acord de 
govern actual "donada la situació 
que viu el país i el posicionament 
del PSC i el PSOE".

L'Alcalde ha volgut assenyalar 
als regidors socialistes que aques-
ta decisió es deu exclusivament 
a motius nacionals i no per dis-
crepàncies en l'àmbit municipal. 
Calvo confi a poder mantenir bona 
entesa amb el grup socialista.

Fan fora el PSC del 
govern d'Argentona

El govern d'Argentona es recompon, sense els socialistes Cedida

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

120.000€

SIN VECINOS
Ref. 12737 JTO. RDA. PRES. TARRADELLAS: Para vivir tran-
quilo y sin comunidades, 1r. piso, terraza 70m2.  1 vecino. Perfec-
to estado, entrar a vivir. 80m2, salón comedor indep., "llar de 
foc" Cocina equipada, práctica y funcional. Galería, trastero de 
12 m2. 3 dorm. Baño completo. Calefacción. ATENCIÓN!!!

T

265.000€

EXCLUSIVA "SU CASA"
Ref. 12769 PREMIÀ DE MAR-VALLPREMIÀ: Excelente vi-
vienda 90m2. Alto, exterior y orientado. Conjunto resid. piscinas y 
consergería. 1 paso playa y centro. Salón com. 26m2. 2 amb. Balcón-
terracita ideal veranos. Cocina amplia. Galería. 3 habit (2 dobl), ar-
marios empotr. Parquet. Calefac. Parking incl. 

T

54.000€

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

T

168.000€

EXCLUSIVA "SU CASA"
Ref. 12734 Z PL. FIVALLER: Bonito piso seminuevo. Ascensor. 
68 m2 + 4 m2 trastero. Piso esquinero y exterior, muy lumino-
so. Salón com. 24m2. Cocina haya indep. , galería. 2 dorm. Baño 
completo. Sólo 5 min. de la playa. Planta baja de bloque en per-
fecto estado, mejor que nuevo.

T

núm. 1790 del 14 al 19 d'octubre de 2017
www.totmataro.cat/argentona
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Atenció psicològica pels afectats de l'1-O
El Conseller Comín visita els afectats del Maresme i assegura que ara els catalans tenen 
l'orgull "més fort" després de les càrregues policials

Societat: Redacció - ACN

 El conseller de Salut, Antoni 
Comín, va anunciar la creació 
d'un programa integral d'aten-
ció psicològica a les persones amb 
símptomes de trastorns d'estrès 
agut i post traumàtic després de les 
càrregues policials de l'1-O. Comín 
va explicar que la violència "arbi-
trària", "il·legítima" i "gratuïta" és 
una font de trastorns emocionals 
com l'angoixa i la por i que la xar-
xa sanitària ha d'estar prepara-
da per gestionar-ho. El titular de 
Salut va apuntar que són "milers" 
les persones que han patit una 
seqüela psicològica i que cal fer 
un diagnòstic "precís" i "acurat". 
El conseller va visitar divendres 
els ajuntaments de Sant Cebrià 
de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta 
i Dosrius i va conversar amb di-
verses persones ateses pels serveis 
mèdics com a conseqüència de les 
càrregues policials de diumenge 
passat. Comín va recordar que 
la "caravana" protagonitzada pel 
Ministeri de l'Interior va deixar 
gairebé 900 víctimes amb lesions 
físiques i que encara n'hi havia tres 
d'ingressades. De fet, el conseller 
va assegurar que s'han registrat 
nous afectats amb fractures a les 

extremitats. Tot plegat, va dir, s'uti-
litzarà per fer l'informe per l'acció 
judicial que impulsa el Govern.

53 afectats al Maresme
En el cas del Maresme, fi ns al mo-
ment, s'han registrat 53 persones 
ateses pels Serveis d'Emergències 
Mèdiques, els ambulatoris i els 
hospitals. Antoni Comín, però, 
va subratllar que hi ha un altre 
impacte que la xarxa sanitària "ha 
d'afrontar": el psicològic. El pro-
grama de suport emocional que 
van anunciar es posarà en mar-
xa de forma "imminent" i estarà 
preparat per atendre nous impac-
tes que es puguin esdevenir "en 
els futurs temps". "Són milers de 
persones les que han patit alguna 
seqüela psicològica i s'ha de tractar 

de la manera que correspongui", 
va afi rmar.

Comín va celebrar que ara els 
ciutadans "són més forts" que el 
30 de setembre. "Davant l'expe-
riència traumàtica de rebre dues 
vegades les forces antidisturbis 
hi va haver la decisió de tornar a 
obrir els col·legis. Això vol dir que 
el sentit de la dignitat i la valentia 
són més forts que els temors", va 
subratllar el conseller. "Vam so-
breposar-nos a la violència", va 
concloure.

Amb l’alcalde de Dosrius
El titular de Salut es va reunir amb 
l'alcalde de Dosrius, Marc Bosch, 
amb diversos regidors i amb ciu-
tadans que van ser víctimes o van 
presenciar les càrregues policials. 

La visita del Conseller Comín a l'Ajuntament de Dosrius Cedida

L'Alcalde de Dosrius, dies després de les càrregues Cedida

CulturaMaresme núm. 1790 del 14 al 19 d'octubre de 2017
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IMMO NOVA

IMMO NOVA

IMMO NOVA

2454: Cerdañola: Totalmente reformado. 3 hab. 
(2 dobles y 1 vestidor), amplio salón-comedor, 
cocina independiente, 1 baño. Calefacción, aire 
acond. Com. 1 vecino.  Patio 20m2 y trastero!! 
                                                                 130.000€

¡OPORTUNIDAD DE MERCADO!

Ref. 2592: Rocafonda: Primero sin ascensor. 3 
habitaciones (2 dobles), amplio salón-come-
dor, cocina independiente, 1 baño. Exterior 
y soleado!!
                                                                                        102.000€

EXCELENTE INVERSIÓN

Ref. 2574: Molinos: Impecable con ascensor. 3 
hab.(1 doble y suite), amplio salón-comedor con 
balcón tipo terraza, cocina independiente con 
galería anexa, 2 baño. Junto avda principal!!                                       
                                                            190.000€

RECIENTE CONSTRUCCIÓN

Ref. 2557: Cirera:  Grandes dimensiones con 
entrada independiente. 4 habitaciones dobles, 
gran salón-comedor, 2 baño (1 suite), cocina 
independiente. Terraza 50m2 y parking incluido!!
                                                                    207.000€

TERRAZA Y PK

Ref. 2561: Centro: Edifi cio nuevo con ascensor. 
2 hab. (1 dob), amplio salón-com., cocina, 1 
baño, Calef., aire acond., parking y trastero. 
Acab. calidad. Terraza y vistas despejadas!!
                                                             212.000€

ÁTICO PK + TRASTERO

Ref. 2651: Centro: Gran metraje con ascensor. 4 
habitaciones (2 doble), salón-comedor de 30m2 
con salida a balcón, 2 baño (1 suite), calef. Parking 
opcional. 100% exterior, imagen impecable!!
                                                               237.000€

EXCELENTE COMPRA

1P IMMO NOVA.indd   1 10/10/17   12:15



15 d'octubre, on hi hauram dotze 
caravanes on s'hi podrà degustar 
propostes de diversos indrets del 
món. L'entrada és gratuïta i po-
sen a disposició més de 300 pla-
ces d'aparcament també gratuït.

És la segona edició de l'esde-
veniment i els seus organitzadors 
han inclòs algunes novetats com, 
per exemple, oferir demostracions 
de cuina a càrrec de cuiners de 
la comarca i poder degustar a la 
barra una selecció de vins i caves 
de proximitat. | Redacció

 Happy Food Trucks torna a Sant 
Pol de Mar per segon any con-
secutiu per oferir propostes gas-
tronòmiques diverses elaborades 
en foodtrucks, acompanyades de 
música en directe per amenitzar 
la jornada i d'activitats infantils 
pels més petits de la família. El 
dissabte i el diumenge també hi 
haurà un espai de mercats on tro-
bar les últimes tendències en moda 
i complements. 

Tindrà lloc al Parc del Litoral de 
Sant Pol de Mar entre els dies 13 i 

Gastronomia de diversos indrets del món a Sant Pol 
de Mar els dies 13, 14 i 15 d'octubre

Happy Food Trucks: 
menjar, música i activitats

 La companyia tèxtil Dogi 
International Fabrics, amb seu al 
Masnou, ha iniciat els tràmits per 
canviar la seva seu social a Madrid. 
Així ho va decidir el seu consell 
d'administració, reunit el passat 
dijous en sessió extraordinària, 
que va prendre la decisió "amb la 
finalitat d'optimitzar les operaci-
ons i la relació amb els inversors", 
segons informa la companyia a 
través d'un comunicat remès a la 
Comissió Nacional del Mercat de 
Valors (CNMV). 

Divendres al matí les accions de 
la companyia, que cotitza al mercat 
continu, pujaven més d'un 16%, 
després que tanqués la sessió del 
dijous amb una alça del 3,32%.

Una marca referent
Fundada el 1954, Dogi compta amb 
163 treballadors a la fàbrica del 
Masnou i també té una planta a 
Carolina del Nord (Estats Units) 
amb 169 empleats, segons infor-
ma el seu web corporatiu.  L'agost 
del 2016, Dogi va comprar Treiss, 
una empresa de Mataró especia-
litzada en disseny de moda i ges-
tió de la cadena de subministra-
ment a grans cadenes de moda. 
L'adquisició es va valorar en set 
milions d'euros amb un plus se-
gons volum de negoci. | Red

La tèxtil veu com pugen 
les accions de borsa

Dogi canvia de seu 
social del Maresme 
a Madrid

L'edició de l'any passat de Happy Food Trucks

Dogi, gegant tèxtil  Arxiu 

 Cedida 
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VOLS VENDRE,  
COMPRAR O LLOGAR? 
NOSALTRES T'AJUDEM! 
TU VÉS PREPARANT  
EL TRASLLAT!

ZONA ROCAFONDA.  
Oportunidad de compra!
Piso alto y  sin ascensor 
totalmente reformado a 
estrenar. 
70 m2,  3 dormitorios ( 1 
doble), baño con ducha hidro- 
masaje, cocina americana, 2 
balcones , comedor.
(C.E.= Tràmit)72.000€

PISOS EN VENTA

CASAS EN VENTA

RDA. SANT OLEGUER.  
Ático 115m2+ terraza 
privada de 40m2.
Soleado y con vistas.  
Cocina office anexa a galeria. 
Comedor con chimenea y 
balcón. 4 dormit. (2 dobles), 
2 Baños completos.Piso 
exterior . 2 Pk grandes +  
2 trasteros incluídos. 
(C.E.= Tràmit)

PLAZA ITALIA.  
Vivienda de grandes 
dimensiones.
Con patio y con garage 
incluído. 
115m2 50m2 de patio, 4 dor-
mitorios ( 2 dobles), 2 baños 
completos ( 1 suitte), amplio 
comedor con salida a balcón, 
cocina anexa a galeria 
(C.E.= Tràmit)

ZONA ROCABLANCA.  
Casa reformada con 
local.
Casa de 120m2 + 60m2 
de patio.  
4 dorm. dobles, 1 baño 
completo, 1 aseo, cocina off., 
tza 15 mts, pati 15 m2, local 
de 60m2 ¡¡ Ocasión por precio 
y zona!! cerca de colegios, 
ambulatorio... (C.E.= Tràmit)155.000€

ZONA CIRERA.  
Casa  de 2 plantas con 
patio en zona tranquila. 
Cerca autopista, transporte 
público....  Pl. baja 85 m2, 3 
dorm., patio y un sótano 70 m2, 
2 baños. Patio y garaje. 1ª pl. 
85m2, 3 dorm (2 dobles), baño 
completo, cocina y comedor 
con terraza. (C.E.= Tràmit)186.000€

278.000€

ZONA VIA EUROPA.  
Fantástico dúplex 
invertido.
Dúplex en Via Europa.  
1º planta: cocina, comedor, 
aseo, terraza de 40 m2 aprox. 
2º planta: 3 dormitorios (1 
doble), baño completo,balcón. 
Parking incluido en el precio. 
Venga a visitarlo!!! 
(C.E.= Tràmit)268.000€

225.000€106.000€

ZONA CIRERA.  
Piso alto con ascen-
sor!
Conservado cerca de cen-
tro comercial, colegios...
85 m2, tiene 3 dormitorios  
( 2 son dobles), baño comple-
to, cocina con salida a galeria 
balcón. 
(C.E.= Tràmit)

ESCORXADOR.  
Vivienda reformada 
cerca de la playa!
3º sin ascensor, cerca 
colegios de la zona. 
70 m2. Antes 3 dormi-
torios (ahora 2). Cocina 
anexa a galeria.
Comedor en 2 ambientes
(C.E.= Tràmit)74.000€

1P FRETA.indd   1 11/10/17   12:56



És escriptor i periodista de Premià de Dalt i ha guanyat el premi Sant Joan BBVA de novel·la

Rafael Vallbona,
el plaer d'explicar històries

Laia Mulà

 “Explicar històries dóna sentit a la meva vida”, ex-
plica en Rafael Vallbona amb convicció. Va ser gràcies 
a aquesta motivació d'explicar històries que es va 
formar en ciències de la informació per la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB). Tot i que reconeix que 
anava poc a classe, s'ha convertit en un periodista i 
escriptor de renom amb una trajectòria de primera.

“No he separat mai el periodisme de la literatura 
perquè, al cap i a la fi, el periodisme escrit és un gènere 
literari”, opina en Rafael. Per aquest motiu ha alternat 
el treball en premsa escrita i l'escriptura literària al 
llarg de la seva llarga trajectòria. Actualment escriu 
a diaris com El Mundo i al Descobrir Catalunya i és 
professor de redacció periodística a la Universitat  
Blanquerna. A més, al llarg de la seva carrera pro-
fessional ha treballat també a la ràdio i a la televisió.

En Rafael es lleva ben d'hora per poder dedicar 
cada matí a escriure històries, novel·les, articles i a 
buscar idees noves. Gràcies a això, ha publicat un 
total de 59 llibres, una bibliografia extensa i variada 
que culmina amb la seva darrera novel·la, 'La casa 
de la frontera', la qual ha estat mereixedora del 37è 
premi Sant Joan BBVA de Novel·la. Ha estat nou anys 
documentant-se i escrivint aquesta novel·la que parla 
de la història real de cinc generacions d'una família 
de la Cerdanya. “La Carme, la quarta generació, s'ha 
jubilat i els seus fills reconverteixen la fonda de la 
família en una botiga i taller d'esports”, aquest és el 
punt de partida de 'La casa de la frontera'.

Confessa que va conèixer la família protagonista 
de la novel·la per casualitat i que va veure-hi una 
història especial darrere. “És una família que no ha 
estat espectadora d'aquest segle, sinó que l'ha prota-
gonitzat perquè es tractava d'un establiment públic 
que veia passar gran varietat de gent”, explica en 
Rafael. Per la fonda van passar-hi contrabandistes, 
refugiats de guerra i molts testimonis de la història.

El periodisme es fa al carrer

Té clar que el periodisme és un ofici molt “tonto” 
perquè consisteix a “veure què passa, pregun-
tar, observar, prendre notes i explicar històries”. 
Lamenta, però, que s'ha perdut l'essència original 
d'aquest ofici perquè els periodistes ja no surten 
tant al carrer a observar per després relatar el que 
veuen, sinó que sovint passen els dies tancats en 
una redacció escrivint sobre temes més banals. 
“Hi ha a qui li encanta aquest tipus de periodisme, 
però no està fet per a mi”, conclou.

APUNTS

Defineix-te: Apassionat, curiós, crític, autocrític, 
obstinat i xerraire.

Una pel·lícula: Manhattan (de Woody Allen).

Un llibre: A la carretera (On the road), de Jack 
Kerouac.

Un viatge: La Ruta 66 o el Sàhara en bicicleta.

Un somni:  Un món just i net. Digues-me il·lús.

 Daniel Ferrer 

Perfils
www.totmataro.cat/perfils
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SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO, LLÁMENOS AL:   937 965 148

OPORTUNIDAD: Piso reformado con 
vistas a zona verde, 3 hab., Baño com-
pleto con ducha,  a.acond. con bomba 
de calor.

REFORMADO CON TERRAZA: Piso de 
40m2, salón con chimenea, baño com-
pleto con ducha, 3 hab, cocina lacada 
beig,  piso alto muy luminoso.

EN EXCLUSIVA: Total. refor. con ascen-
sor, salón com. con chimenea, cocina off. 
diseño modernol, 4 hab. (2 dobles), baño 
completo y aseo, trastero, calefacción.

ÁTICO DÚPLEX INVERTIDO: Pk y tras-
tero incl, 2 hab. y estudio-salón 30m2, tza 
a nivel 12m2, 2 hab. dobles, cocina office , 
2 baños completos, solo 2 vecinos.

OBRA NUEVA: No deje escapar esta 
oportunidad. Pl. baja,  jardín 60m2, 2 
hab. espaciosas, 1 baño compl., cocina 
independiente. Último piso a la venta.

PLANTA BAJA: De 115m2 de superficie,  
con patio de 15m2, 4 habitaciones (2 do-
bles), baño con ducha, trastero en 
patio, solo tiene 3 vecinos.

REFORMADO CON PK:  Tiene 3 habi-
taciones, puertas de haya, exteriores de 
aluminio, cocina con galería anexa, bal-
cón exterior, ascensor.

PISO REFORMADO CON PK: Piso muy 
luminoso, tiene cocina de diseño, con 2 
habitaciones, baño completo, a.a y cale-
faccion, ascensor.

Ref. 4480 
CERDANYOLA:

106.000€

Ref. 4478 
RDA. EXTERIOR:

144.000€

Ref. 4240 
ROCABLANCA:

168.000€

Ref. 1421 
Z. CENTRO:

279.000€

Ref. 4448 
Z. P. I CADAFACH:

165.000€

Ref. 5131 
CIRERA:

124.000€

Ref. 2484 
PL. D'EN BOET:

149.000€

Ref. 2479 
Z. VIA EUROPA:

173.000€

T T

T T

T T

T

T

GRAN PISO DE 120M2: Con ascensor, 
tiene 4 habitaciones ( 1 suite), 2 baños 
completos, cocina office y galería anexa,  
calefacción, PK INCLUIDO.

Ref. 6211
Z. P.CATALANS:

235.000€

T

PISO REFORMADO CON PK:PISO REFORMADO CON PK: Piso muy Ref. 2479 T

OPORTUNIDAD:OPORTUNIDAD: Piso reformado con Ref. 4480 T PLANTA BAJA:PLANTA BAJA: De 115m2 de superficie,  Ref. 5131 T

REFORMADO CON TERRAZA:REFORMADO CON TERRAZA: Piso de Ref. 4478 T REFORMADO CON PK:REFORMADO CON PK:  Tiene 3 habi-Ref. 2484 T

EN EXCLUSIVA: Total. refor. con ascen-Ref. 4240 T

ÁTICO DÚPLEX INVERTIDO: Pk y tras-Ref. 1421 

OBRA NUEVA: No deje escapar esta Ref. 4448 

E!

5365

T. 937 965 148
Rda. Francesc Macià, 28 (esqui. c/Castaños) · Mataró
inmobiliariacym@ono.com 
www.cymgestionesinmobiliarias.com
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MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:  www.fi nquescastella .comwww.fi nquescastella .com

45m², 2  hab. (1 doble), cuina indep. equipada, 1 bany complet amb dutxa, 
menjador i entrada indep. Reformat fa 6 anys, entrar a viure. Terrat comun. 
+150 m² i zona enjardinada. 1 minut platja i del centre!!! T151213

Cen� e

160.260€

Pis a primera línia de mar!

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

Parc Central

270.000€

Preciós pis en una de les zones més solicitades!
Habitatge de 115m² molt ben distribuïts. 4 habit (2 dobles ) exteriors. 2 banys 
complets, 1 àmplia cuina office amb safareig ext. 6m² , gran saló menj. 24m² 
molt assolellat amb balcó ext. 16m² amb vistes mar. Plaça de pàrquing 18 m² 
en el mateix edifici!  T151299

Vol vendre 
o llogar
 el seu 

immoble?

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

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

Dúplex amb imatge impecable de 100m2
3 habitacions dobles amb armaris encastats, 2 banys complets, cuina 
offi ce, saló menjador 20m² amb sortida a balcó, calefacció, tancaments 
d’alumini, ascensor, Terrassa 11m², vistes a mar i muntanya !! T151051 

212.100€

Cirera

Al cor del poble i a només 3 minuts del mar!
Increïble casa dels anys 40, actualitzada íntegrament en 2004. 3 plantes. 
A la planta baixa local amb bany. Segona i tercera planta: cuina, banys, 
habitacions i pati amb traster, i amb una terrassa d’encant!!  T420253

380.000€

Caldes d’Es� ac

925€

45 anys 
d’experiència ens avalen.

Serietat i efi càcia 
al millor preu!

1.900€
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Tr�qui'ns : T 93 757 83 83

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

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

310€

T301094 Cerdanyola. Local de 55m2 de superfície, instalacions donades 
d’alta, Ideal comerç !! vingui a veure’l !!!

Vol vendre 
o llogar
 el seu 

immoble?
400€

T300610 Rocablanca. Local de 100m2 diàfan, amb aparador, bany, 2 persia-
nes, possibilitat sortida de fums. Ideal botiga !!!!

350€

T302973 Centre. Local a peu carrer 1a linia comercial Pla. Cuba 50m2, aparador 
4,5m2, calefac., maniquis, penjadors. Per entrar i montar el teu negoci!

T151110 Centre. Pis alta qualitat, 1a línia mar, 97,15m², 3 hab, 2 banys, cuina off., ampli 
saló menjador, tssa 16m², aa/cc, alum., parquet, ascensor, pàrquing. Espectaculars vistes!

Al cor del poble i a només 3 minuts del mar!

925€

T110540 Centre. Preciós pis en planta baixa refor.  107m², 3 habit., 1 bany amb dutxa, 
cuina office, saló menjador, pati, galeria, traster. Al cor de la ciutat aquest és el teu pis !!

 T 420118 Arenys de Mar. Espectacular casa 500m² en ple centre, 12 hab., 3 banys compl 
+ 1 servei, gran terrassa, llar de foc, mosaic, pou propi, pati 80 m².  Acabats d’alta qualitat!!

T420248 Arenys de Mar. Autèntica casa poble al centre. A prop mar, estació 126m², 2 
plantes, 4 habit. dobles, cuina office, petit pati, 2 banys, 1 lavabo de cortesia. Tssa sup. 8m²!

45 anys 
d’experiència ens avalen.

Serietat i efi càcia 
al millor preu!

T302968 Centre.  Local a peu de carrer, 112m2 a 5 min. Plaça Santa Anna, 2 banys, 
persiana elèctrica, aa / cc, ascensor, tssa 100m2 coberta,, Ideal oficines, serveis !!!!

650€

1.300€

1.900€
2.500€
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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

R.18970

R.19097 

R.19057

R.19171

R.18965

Pis - 3 hab. - Alt i amb sol

Pis - Amb vistes i sol 

Pis - 3 hab. - 66m2

Fàcil aparcament

Pis - Cèntric - Terrassa

62.260 €

71.000 € 

75.000 €

76.000 €

77.260 €

8,67% 

8,45% 

8,00%

7,89%

8,54%

230,13€�/mes

262,43€�/mes 

277,21€�/mes

280,91€�/mes

285,57€�/mes

450€�/mes

500€�/mes 

500€�/mes

500€�/mes

550€�/mes

250.000€

MATARÓ - Via Europa R 19234

Pis ampli, 3 h (1 suite, 1 dob), pk, orientat a mar, 
bons acabats, parquet, aa.cc. Zona immillorable!

Quota: 924,56€/mes

60.000€

MATARÓ - Cerdanyola R 19249

Pis reformat  2 hab , cuina oberta al menjador, 
galería, parquet, bona imatge. Inversors

Quota: 563,67€/mes

MATARÓ - Eixample

OBRA NOVA DIRECTA DEL PROMOTOR. Pi-
sos de 3 hab orientats a mar, acabats de 1ª!

Quota: 924,56€/mes

bons acabats, parquet, aa.cc. Zona immillorable!

/mes

160.000€

DOSRIUS - Can Massuet R 41521

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

Quota: 591,39€/mes

152.500 €

MATARÓ - Molins R 18726

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

Quota: 563,67€/mes

galería, parquet, bona imatge. Inversors

/mes 154.000 €

MATARÓ - Cerdanyola R 19206

Duplex amb terrassa 37m2, 3 hab (1 suite), pk, 
calefacció, ascensor, molt sol. DEFINITIU!!

Quota: 569,21€/mes

245.000€

MATARÓ - Centre R 19175

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

Quota: 905,57€/mes

250.000€

traster i pk fi nca. PIS DEFINITIU!!

/mes 261.680€

MATARÓ - Z. marítima R 19054

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

Quota: 967,22€/mes

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

/mes
golfes, 1 wc, porxo, solàrium,  calef i pk.

/mes

R 80004
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Entra a www.urbenia.es per veure
el tour virtual de la vivenda!

250.000€
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