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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

96.000€

CENTRO-CASCO ANTIGUO
Ref. 12786 ATENCIÓN INVERSORES O SIN-
GLES: Bonito piso 45 m2,1  dorm. doble. Baño 
completo. Comedor-cocina amplio y luminoso. 
Zona para tender. Vivienda reformada para 
entrar a vivir. 1/2 altura sin ascensor. Excelente 
ubicación junto a Sta. María, cerca de todos los 
servicios. Alta rentabilidad inversores.

54.000€
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Pl. Cuba, 48, Mataró 
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96.000€

CENTRO-CASCO ANTIGUO
Ref. 12786 ATENCIÓN INVERSORES O SIN-
GLES: Bonito piso 45 m2,1  dorm. doble. Baño 
completo. Comedor-cocina amplio y luminoso. 
Zona para tender. Vivienda reformada para 
entrar a vivir. 1/2 altura sin ascensor. Excelente 
ubicación junto a Sta. María, cerca de todos los 
servicios. Alta rentabilidad inversores.

T

86.000€

JUNTO COLEGIOS
Ref. 12697 CERDANYOLA: Piso reformado 
para entrar a vivir. Tiene 78m2, 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 ascensor. Piso de 
media altura!!

T 96.000€

PARCELA
Ref.12772 URB. LES GINESTERES: Parc. 800 
m2, plana y bien orientada, casita pre-fabricada 
60 m2, 2 habit., salón-com., cocina integrada, 
baño, porche delantero, zona de ocio y zona bar-
bacoa. Usted puede edifi car una vivienda en ella 
si lo desea. Muy singular. ATENCIÓN AL PRECIO

T

157.500€

OCASIÓN POR PRECIO
Ref. 12778 SEMI CENTRO: Oportunidad!!! Finca 
con ascensor, buen piso 80 m2, parking incl. Sin ne-
cesidad de reformas y de espacios amplios y bien 
distribuidos. 3 dorm (2 dobles). Salón comedor es-
pacioso, soleado y bien orientado. Balcón exterior. 
Cocina equipada con galería anexa. Baño comple-
to. Calefacción. Ventanas doble cristal.

T

215.000€

MUY LUMINOSO
Ref. 12782 CENTRE: Junto playa, estación 
tren y centro. Vivienda 82m2, año 2008. Salón 
comedor amplio, rectangular. Balcón sobre zona 
peatonal. Cocina de buenas medidas, exterior, con 
offi ce. 2 dor. (matri. Con vestidor). Aire Acondic. 
Calefacción. 2 baños compl. Suelos parquet. PAR-
KING + TRASTERO INCLUIDOS EN EL PRECIO!!!

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).

168.000€

BUENAS CARACTERÍSTICAS
Ref. 12767 Z. ROCABLANCA: Misma avenida, 
buen piso 95m2 muy alto y bien orientado a mar. 
Buena presencia y ascensor. Perfecto estado, ha-
bitable con pequeños arreglos. 4 dor. (2 dobles). 
Salón comedor 24 m2, “llar de foc” Balcón-terra 
cita ideal veranos. Cocina. Galería. Baño compl. + 
aseo. Calefacción. Parking incl. + cuarto trastero.

T

54.000€

¡ATENCIÓN INVERSORES!
Ref. 12740 CERDANYOLA SUR: OPOR-
TUNIDAD. Piso 1/2 altura sin ascensor. 50m2, 
2 habit. Comedor. Cocina. Baño y galería. Piso 
en buen estado pero sin reformas, ideal gente 
sola o parejas. Muy enfocado a inversores que 
quieran alta rentabilidad (8,3 %)!!  

T

120.000€

EXCLUSIVA “SU CASA”
Ref. 12737 JTO RDA. PRESIDENT TARRA-
DELLAS: 1r. piso con entrada independiente 
y terraza sup de 70m2.  Para entrar a vivir. 
80 m2, salón comedor independ.“llar de foc” 
Cocina equipada. Galería. Cuarto trastero de 
12m2. 3 dorm. Baño completo. Calefacción!!  

T

168.000€

PLANTA BAJA
Ref. 12734 Z. PL. FIVALLER: Bonito piso 
seminuevo, pocos años. Con ascensor.  68 m2 
+ 4m2 de trastero. Piso esquinero y exterior, 
muy luminoso.  Salón comedor 24 m2. Coci-
na  indep. con galería. 2 dorm. Baño Armario 
emp. en habitación principal. 5 min andando a 
la playa. Planta baja en perfecto estado.

T

148.000€

OCASIÓN ESPECIAL
Ref. 12780 Z. CABANELLES-ESPERANZA: 
Atención!!! Edifi cación buena presencia, exce-
lente vivienda 89m2 reciente edifi cación. Zona 
tranquila. Salón com. 2 amb. Balcón amplio. Co-
cina equipada nueva. 3 dor. (2 dobles). 2 baños 
1 suitte. Calefacción. Puertas cedro. Impecable.

T

232.000€

EXCELENTE COMPRA
Ref. 12761 Z. RONDAS/CENTRO: Vivienda 
grandes medidas. 120m2. Impecable. Finca ele-
gante y reciente construcción.  Salón comedor 
34m2 2 amb. Cocina off. Galería. Varios balco-
nes/terracita (3) diferente orientación. 2 baños 
completos. Calefacción. Parquet. Armarios em-
potrados. de playa y centro ciudad..

T
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El passat 15 d'octubre tocava votar de nou a Veneçuela. 
El PSUV, el partit fundat per Hugo Chávez, es va  
imposar en un 75% dels governs regionals. Una 
nova victòria després de dinou anys al govern i 23 
eleccions pel mig. Quin és el secret per seguir gua-
nyant i entusiasmant? La festa del vot, el poder de 
tenir veu i la dignitat d’existir. Les masses populars 
veneçolanes abans del 1998 ni formaven part del 
cens, la pràctica majoria no tenien carnet d’identi-
tat i l’analfabetisme marcava un sostre de vidre per 
tots ells. Amb l’arribada del chavisme al poder es va 
apoderar als oblidats, als que malvivien al llom d’un 
turó i que, com la Mariela, ofi cialment no existien.

El tel que ens col·loquen els grans mitjans de comu-
nicació enterboleix la realitat d’un poble festiu i amb 
una cultura de participació popular brutal. Fem un 
esforç i informem-nos, tots plegats, i descobrirem 
un lloc on el ball és el diàleg dels carrers i on el vot 
és reconeixement de vida. Ah, i sense porres.

Opinió: Víctor Gonzàlez

 Era dia de votació a Veneçuela. Pareu màquines, 
agafeu forces, una gorra i ulleres de sol. Sobretot lle-
va’t aviat i ves a fer una volta pel barri, et diuen. La 
majoria aniran a votar ben d’hora, després la calor 
fa baixar els ànims, però cap al capvespre ja estarem 
ben resguardats a l’ombra i ballant, recorden per 
animar-te. De pas compra ous baixant.

Fent cas omís dels consells el dia anterior vaig anar 
a dormir tard i volia fer mandres al llit, però els mos-
quits no estaven de la meva part. De cop trec el cap 
per la fi nestra i veig a la Mariela, negra com el car-
bó, alta i ben fornida, carregant un altaveu escales 
amunt. Badallant i encuriosit li pregunto si necessita 
ajuda, i contesta: Oye claro vente. Mira, quiero llevar 
el altavoz arriba del tejado pa' que todo el mundo se 
despierte y vayan a votar! Música a tot drap a primera 
hora del matí per anar a votar? M'hi tiro de cap. No 
hi ha un millor despertar a Caracas.

L’alegria de votar

L’ENQUESTA

El PSC ha de governar en 
solitari?

46,9% No
28,6 % Sí, canviant d'aliats
24,5 % Sí, amb pactes.

LUCILA MALLART

LA PREGUNTA

Mataró explota prou 
ser capital ferroviària?

ELIMINACIÓ EUROPEA

Dissabte passat, la Plaça de Santa Anna va ser l'escenari d'una nova 
iniciativa de dinamització comercial amb la primera edició del MTR 
Showroom Urbà, organitzada per la Unió de Botiguers de Mataró. La 
rambla mataronina es va convertir en un gran aparador a l'aire lliure.

APLAUDIT:  És la comissària de 
l'exposició sobre Puig i Cadafalch 
i aconsegueix mostrar el mataroní 
il·lustre de forma diferent.

CASTIGAT: El CNM Quadis va ser 
"atracat" directament en la seva 
eliminatòria europea. Un cas que 
fa molta pudor.

VOTA L'ENQUESTA A:

 Daniel Ferrer 

Davant de tot

Davant de tot 1791.indd   1 18/10/17   16:23
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CENTRE D’ATENCIÓ
Mataró celebra Sant Simó, senyalada enguany com 
la segona gran festa de la ciutat
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La bona feina del Taller d’Idees
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NECESSITA VOLUNTARIS PER:

• LOGÍSTICA
MAGATZEM D'ALIMENTS •

SI ENS PODEU AJUDAR:
T. 937 908 002

cim@caritasmataro.org

 Foto antiga Les portades

 Aquesta setmana completem 
la trilogia de fotografi es del fons 
Estatuet sobre una escapada 
d'amics a Camprodon que data de 
fa justament mig segle. En aquella 
ocasió el grup d'amics guardava 
forces a la terrassa del Bar Núria 
d'aquest clàssic enclavament tu-
rístic, en alguna estona morta dels 
set dies que hi van passar.

Guardant forces al bar

Apareixen a la imatge els joves 
Romero, Sànchez, Beneit, Rovira, 
Comas i el propi Estatuet. Tots ells 
van participar d'aquesta sortida 
amical a Camprodon en la qual 
van tenir temps d'anar d'excur-
sió, gaudir d'estones comparti-
des i també fer vida social com 
en aquesta terrassa on estaven 
prenent el cafè.

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

Foto antiga 1791.indd   1 18/10/17   9:55
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Hostaleria: Cugat Comas

 Marco Polo va iniciar la de la 
seda i a València es va popularit-
zar la del 'bakalao' però a Mataró, 
més humils, la ruta es fa de la tapa. 
Aquest és el nou nom amb el que 
es coneix la cita de tardor amb una 
copeta i el petit mos a diferents 
establiments de la ciutat. Sempre 
ha estat un èxit i aquest cop arriba 
amb novetats que comencen amb 
l'organització, que recau única-
ment en el Gremi d’Hostaleria i 
Turisme de Mataró i el Maresme. 
La proposta és d'onze dies –dels 
quals a partir d'avui divendres no-
més en queden deu– en què els 
grups, famílies o qui vulgui poden 
anar a buscar vint tapes, pintxos o 

Aquest any no hi ha concurs per votar la millor proposta 
i els tastets es poden acompanyar també de vi

“montaditos” especials i diferents, 
a vint establiments de la ciutat.

Aquest cop la tapa no és parella 
de ball exclusiva de la cervesera 
que organitzava el certamen. Ara 
cada establiment escull amb quina 
altra marca o beguda es pot acom-
panyar la seva proposta, perquè 
maridi d'allò millor. Així podem 
fer tapa i cervesa –quinto o ca-
nya–, copa de vi o també beguda 
no alcohòlica. També a la llista 
de restaurants hi trobem establi-
ments nous.

Sense concurs
El gremi també ha eliminat el con-
curs, pel qual es votava i s'esco-
llia la millor proposta. Asseguren 
que és "per evitar la competència 

Deu dies de 'Ruta de la tapa' per una vintena
de bars i restaurants de Mataró

La Ruta de la Tapa 2017 abraça els últims dos caps de setmana d'octubre  Daniel Ferrer 

excessiva  entre establiments, com-
petència que de fet ja es dona de 

forma natural en el propi mercat 
hostaler". Aquest any hi partici-
pen els establiments agremiats 
dels diferents barris de la ciutat, 
obrint així l’oferta i l’opció a par-
ticipar més enllà del conegut com 
a centre o casc antic de la ciutat 
de Mataró.

Els establiments participants són els següents: 
Amagatall del Francjavi, Bar el Casal, Caminetto, El 
Montadito del Centre, Mundial, el Petit Racó, el Racó del 
Jabugo, L’Altre, La Girella, Mil 848, Néstor Tapes, Peix 
& Chips, Salinas, Stroom Bier i Tapavins (centre ciutat); 
Auto D’ara (afores Pla d’en Boet); Bar Capgrossos (Palau-
Escorxador); J&K (Rocafonda); Nou Florida (Eixample), 
Otto Sport Bar (Molins-Vista Alegre).

Els establiments que participen a 
la 'Ruta de la Tapa' 2017 

És el mes de les tapes  Arxiu 

20

La ruta enllaça vint bars 
i restaurants de tota la 
ciutat, i no només del 
Centre 

Ciutat núm. 1791 del 20 al 26 d'octubre de 2017
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Clam per la llibertat de Sànchez i Cuixart 
Un miler de persones responen amb silenci i espelmes als empresonaments  
dels líders d'ANC i Òmnium 

Societat: Cugat Comas

 Més d'un miler de mataronins 
es van citar dimarts a la tarda da-
vant l'Ajuntament, responent a la 
convocatòria per expressar el re-
buig a l'empresonament de Jordi 

Sànchez i Jordi Cuixart, dirigents 
de l'ANC i Òmnium Cultural, dic-
tat el dia abans per l'Audiència 
Nacional. Els cartells per la llibertat 
dels 'presos polítics' així com les 
espelmes enceses donaven una 
imatge més pulcra, contundent i 

corprenedora que contrastava amb 
les concentracions al voltant del 
referèndum i els dies posteriors.

L'ambient era menys festiu. La 
ràbia es podia palpar en l'ambi-
ent i només els crits de "lliber-
tat, llibertat!" o Els Segadors van 

Daniel Ferrer 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat

Obertura 1-2 manis.indd   2 18/10/17   16:52



L'Alcalde David Bote va ser el protagonista de l'aturada d'aquest 
migdia convocada el mateix dimarts per expressar també el 
rebuig als empresonaments de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. El 
batlle mataroní va presidir la concentració que aplegava unes 
300 persones davant de l'Ajuntament i va despertar durant 
alguns segons xiulets i esbroncades per part dels assistents. La 
convocatòria era de silenci i aquest es va imposar durant més de 
cinc minuts. El mateix PSC havia emès un comunicat demanant la 
posada en llibertat dels màxims responsables d'Òmnium i ANC. 
Bote va voler parlar dient: "Segurament ens separen moltes coses 
però avui he volgut ser aquí perquè estem en contra d'aquests 
empresonaments". Unes paraules a les quals va seguir una altra 
esbroncada, si bé altres concentrats van aplaudir.

Bote presideix 
l'aturada del migdia i 
és esbroncat

trencar aquesta tensió ambiental. 
L'acusació de sedició envers els 
dos "Jordis" sembla haver encès 
de nou la metxa de la mobilitza-
ció ciutadana.

L'acte, convocat una hora abans 
que el de Barcelona, va tornar 
a omplir a vessar el davant de 
l'Ajuntament. 

"Justícia, no clemència!"
En el manifest de la jornada, llegit 
pel membre d'Òmnium Ramon 
Viader, s'hi deia que empresonar 
representants de la societat civil 
forma part de l'estratègia de l'estat 
per "tensar, crispar i radicalitzar 
un conflicte polític". "L'objectiu 

final és desactivar les entitats so-
biranistes i justificar una repres-
sió indiscriminada contra tota la 
societat civil", s'hi assegurava. El 
manifest qualificava les mesures 
de l'Audiència Nacional com "in-
justes i il·legals" i acabava amb un 
missatge clar: "No demanem cle-
mència, exigim justícia".

Noves mobilitzacions

Al tancament d'aquesta 
edició es mantenia una 
convocatòria per una ma-
nifestació aquest dissabte 
a Barcelona i les enti-
tats sobiranistes recoma-
nen estar atents a noves 
convocatòries

Daniel Ferrer 

Daniel Ferrer 

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1791 del 20 al 26 d'octubre de 2017

Obertura 1-2 manis.indd   3 18/10/17   16:52



El Puig i Cadafalch més polifacètic 
El Museu acull una exposició que posa en relleu la seva trajectòria 
a través de les seves grans preocupacions

Any Puig Cadafalch: Red-ACN

 Aquest dimarts, coincidint de 
forma exacta amb els 150 anys 
del naixement del seu mataro-
ní il·lustre, Mataró estrenava 

l’exposició  'Josep Puig i Cadafalch. 
Visió, identitats i cosmopolitisme’. 
És, segurament, l’element que més 
pòsit ha de deixar de la celebra-
ció de l’Any Puig i Cadafalch: una 
aposta amb elements innovadors 

que vol transcendir de la visió més 
comuna i planera que es té sobre 
Puig. Lucila Mallart, la comissària 
de la mostra, s’ha fi xat en la vessant 
més polifacètica del personatge i 
ha capgirat el concepte de mostra 

Núria Moreno, Anna Capella i Lucila Mallart, a la presentació de l'exposició

Daniel Ferrer 

Ciutat

Obertura 3-4 puig .indd   2 18/10/17   16:41



retrospectiva oferint un recorregut 
ple d’al·licients. L’exposició no se-
gueix un recorregut tradicional a 
través de les diferents disciplines 
on va destacar, sinó que es dona 
a conèixer el seu llegat a partir de 
tres de les seves grans preocupa-
cions: la visió de la ciutat contem-
porània, la relació entre les formes 
artístiques i les identitats nacionals 
i les seves relacions internacionals. 

L'exposició posa la mirada en 
tres aspectes fonamentals de l’obra 
de Puig i Cadafalch. 

La reforma de les ciutats
En primer lloc, hi ha els aspectes 
de la visió de ciutat que tenia el 
mataroní i que va aplicar en els 
treballs sobre el clavegueram de 
Mataró o en l'obertura de la Via 
Laietana de Barcelona. La comis-
sària de l'exposició, Lucila Mallart, 
destaca com Puig i Cadafalch va 
saber concebre la "reforma" de 
les ciutats per "adaptar-les a les 
noves necessitats" del moment, 
com l'augment de la població, les 
migracions del camp a la ciutat 

o la consolidació del sistema in-
dustrial, que obligaven a dotar 
les ciutats d'una millor i major 
visibilitat.

En una segona part es mostra 
l'interès de Puig i Cadafalch per 
l'evolució d'estils arquitectònics, 
el signifi cat de les tradicions ibè-
riques i les relacions entre aques-
tes identitats i la seva plasmació 
arquitectònica. En aquesta zona 
es mostren relacions inèdites en-
tre les iconografi es gòtiques i els 
esgrafi ats modernistes i el reper-
tori iconogràfi c de l'art a l'Estat 
espanyol.

L'apartat més internacional
Per últim, hi ha l'apartat dedicat 
a mostrar el Puig i Cadafalch més 
internacional i cosmopolita, com 
a referent acadèmic a diferents 
universitats internacionals amb 
els itineraris pels Estats Units; 
l'àrea dels Balcans o els països 
escandinaus. "Va crear xarxa de 
treball unint interessos acadèmics 
i polítics molt important", desta-
ca Mallart. 

En total són més de 500 contac-
tes d'una trentena de països els 
que estan documentats. Aquesta 
és la dimensió més internacional 
d'un mataroní universal.

Daniel Ferrer Daniel Ferrer 
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d’uns nous acords amplis destinats 
a millorar les condicions de vida 
de tots els ciutadans i ciutadanes" 
i emplaça a totes les esquerres a 
"encetar aquesta nova etapa ba-
sada en acords valents que facin 
de Mataró una ciutat més cohesi-
onada, més justa i millor".

Als comuns mataronins els pre-
ocupa la situació actual del país 
i adverteixen que "no donarem 
suport a cap iniciativa política, ni 
social que empitjori la situació". 
En aquest punt, són crítics amb el 
frontisme amb aquestes paraules: 
"Cal veure el que ens uneix, i re-
cosir els vincles, construir ponts 
i l'espai més propici per fer-ho és 
l'àmbit local, el municipalisme".

Virar a l'esquerra
Els comuns aposten per "apro-
fi tar el trencament del pacte de 
govern contra natura de PSC-CiU 
per reorientar les prioritats polí-
tiques a l’Ajuntament de Mataró" 
i fan constar als socialistes que a 
l'Ajuntament "hi ha una majoria 
nítida d’esquerres" instant-los a 
aprofi tar-ho. | C.C.

  El grup promotor de Catalunya 
en Comú a Mataró ha sortit al pas 
del trencament del pacte de govern 
a la ciutat per reclamar a l'Alcalde 
que reorienti a l'esquerra la gover-
nança de la ciutat. En un comuni-
cat que inclou ICV, EUiA i el cercle 
de Podem Eixample de la regidora 
no adscrita Ana Maria Caballero, 
els comuns també reclamen a 
David Bote que "expressi institu-
cionalment la seva condemna de 
les accions repressives i demani 
les responsabilitats polítiques al 
Govern del Partit Popular, tal com 
han fet molts alcaldes i alcaldesses 
de la seva formació política". En el 
comunicat no s'esmenta la moció 
de censura de CiU però, en clau 
local, s'advoca per "l’articulació 

El grup, que inclou ICV-EUiA i Ana Maria Caballero, 
tanca així la porta a la moció de censura de CiU

Els comuns emplacen Bote a 
aprofitar la majoria d'esquerres

 La regidora de Volem Mataró, 
Montse Morón, ha donat a conèi-
xer la creació de la Mesa pel Diàleg, 
un espai on els partits polítics de 
la ciutat seguin i trobin punts en 
comú, “independentment del que 
passi a Catalunya”. “Estem molt 
preocupats per les agressions i el 
clima de violència que s’ha ge-
nerat després de l’1 d’octubre”, 
va afi rmar Morón. “Hem de ser 
capaços de seure i estar per da-
munt d’idearis i trobar un marc de 
convivència entre tots pel bé de la 
ciutat i per una pau social que ara 
mateix està en perill”.

"Crida necessària"
La regidora de Volem ha lamentat 
“que no sigui l’alcalde qui ens faci 
aquesta crida al diàleg”. Davant el 
silenci global, Volem dona aquest 
"pas endavant" que qualifi quen 
de "necessari" fent aquesta crida. 
“Ara mateix tenim amenaces per 
un cantó, presses per un altre, i la 
ciutadania enmig molt confosa”, 
destaca la regidora. 

La primera convocatòria de la 
Mesa pel Diàleg creada per Volem 
estava prevista per aquesta matei-
xa setmana, segons Morón: “Això 
és així perquè passi el que passi a 
Mataró s’ha de parlar”. | C.C.

Convida els partits a parlar 
per trobar "pau social" 

Volem proposa una 
mesa de diàleg contra 
el frontisme

Esteve Martínez i Ana Maria Caballero responen del comunicat

Montse Morón, de Volem  D.Ferrer 

 D. Ferrer 

2

El comunicat del grup 
promotor de 'Catalunya 
en Comú' se'l fan seu dos 
dels 27 regidors del Ple 
municipal

Ciutat núm. 1791 del 20 al 26 d'octubre de 2017
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Moment de l'ofrena institucional al monument a Companys

 El grup municipal del PSC de 
Mataró, el qual governa el muni-
cipi en minoria, ha informat que 
recentment ha fet arribar cartes 
a tots els grups municipals per 
encetar una roda de converses. 
Aquesta voluntat de diàleg ha 
nascut, segons informen, amb 
l’objectiu de compartir les bases 

Han fet arribar cartes per encetar una roda de converses 
per compartir les bases i prioritats del govern municipal

i prioritats d’actuació municipal 
per a la resta de mandat. 

També s'han proposat comuni-
car-los una proposta d’organitza-
ció institucional i administrativa 
que comprèn les comissions in-
formatives, les àrees de gestió i la 
representació municipal. Bote i 
Jerez protagonitzen la ronda. | C.C.

El PSC vol diàleg amb els 
grups municipals

  La pantalla de la moció de cen-
sura sembla passada arran del co-
municat dels comuns –que reu-
neix el regidor d’ICV-EUiA i la no 
adscrita– de no donar-hi suport 
però els quatre regidors d’ERC no 
perden l’esperança de trobar un 
pacte de ciutat “pensant en Mataró 
com un actor imprescindible en 
les circumstàncies històriques que 
viu el país”.

En un comunicat els republicans 
reconeixen que de moment les 
negociacions no han estat fruc-
tíferes però denuncien que l’ac-
tual situació és precària amb, en 
paraules textuals, “un govern del 
PSC en minoria amb només l’al-
calde i cinc regidors, molt fràgil, 
molt poc transversal, arraconat i 
sense capacitat de teixir pactes”.

Major representativitat
Els republicans es comprometen 
a continuar buscant una alterna-
tiva que passi, segons enumeren, 
“per ampliar la majoria al govern 
municipal, per donar l’estabili-
tat que Mataró necessita i fent tot 
això des del compromís sincer de 
grups polítics molt diferents per 
constituir un pacte amb molt més 
pes ciutadà”. ERC té quatre dels 27 
regidors del Ple.  | C.C.

Es comprometen a seguir 
buscant un pacte de ciutat 

ERC segueix pensant 
en un govern 
alternatiu

L'Alcalde Bote i el regidor Jerez lideraran les converses Francesc Teixidó, d'ERC Arxiu 

 Cedida 

 Arxiu 

 Diumenge passat era 15 d'oc-
tubre i es va fer la tradicional 
ofrena fl oral i petit acte davant 
el monument a Lluís Companys, 
en l'aniversari de l'afusellament 
del President català. La celebració 
s'acostumava a acompanyar amb 

CiU en va criticar la no concreció i finalment serà el 9 de 
novembre amb Andreu Mayayo de ponent

un acte institucional que ha estat 
objecte de polèmica. 

En un comunicat CiU va criti-
car que no s'hagués convocat ni 
previst i fi nalment l'Ajuntament 
l'ha fi xat pel 9 de novembre amb 
Andreu Mayayo de ponent. | C.C.

Mataró no deixarà perdre l'acte 
en record de Lluís Companys

Ciutat núm. 1791 del 20 al 26 d'octubre de 2017

Tot ciutat 3 nots politica.indd   2 18/10/17   10:01



Sin título-1   1 17/10/17   10:05



1

 Anna Aluart 

La plaça dels Drets Humans, al bell mig del passeig de Carles Padrós  Daniel Ferrer 

De bon viure i bon comprar
Els tres barris configuren una unitat residencial ben con-
nectada amb tots els serveis necessaris

Molins · Vista Alegre - Camí de la Serra

Barri
a barri

Tot barri 1,2,3,4,5,6.indd   2 18/10/17   18:00
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Molins, Vista Alegre i el Camí de la 
Serra venen servits en trio perquè 
els podem entendre com un tot. 
Tot i que Molins s'endinsa més en 
el que seria la pròpia massa urba-
nística local, Vista Alegre i el Camí 
de la Serra semblen separar-se'n i, 

alhora, agafen perspectiva. Són tres 
barris eminentment residencials 
que tenen com a principal virtut 
la bona connectivitat viària i amb 
transport públic i, alhora, l'accés 
fàcil als serveis necessaris. A la 
part alta del llevant mataroní, la 
zona limítrof amb l'autopista és 
pròspera comercialment gràcies a 
l'empenta del petit i mitjà comerç.

És doncs bon lloc per viure i tam-
bé bona opció per comprar. I un 
dels punts amb millor panoràmica 
de la ciutat, a mesura que el pen-
dent permet agafar perspectiva.

Molt buscat

La naturalesa residencial 
de la zona la converteix 
en un dels punts més 
buscats, més barat que 
el Centre i també més 
tranquil

 Fotografia 

 Anna Aluart 

Al nexe dels tres barris protagonistes, just a Figuera Major, s'hi 
alça un dels conjunts escultòrics més peculiars de la ciutat. 
Molta gent la coneix com "la dama de les aigües" però en 
realitat és 'L'Esperit de Figuera Major' que Manuel Cusachs va 
fer ja fa 27 anys. Està feta de ferros recuperats del mateix mar 
i vol representar les llegendes del barri i, en definitiva, l’esperit 
de la zona homònima. Als peus de l'escultura hi ha una font 
que simbolitza el fons marí i la figura femenina és la dama de 
les aigües, amb el seu blau peculiar.

L'esperit de 
Figuera Major, 
fet escultura

L'esperit de Figuera Major

núm. 1791 del 20 al 26 d'octubre de 2017
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ESPECIALISTES EN IL·LUMINACIÓ
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LED

dte.20%90%
EN LA SEVA LLAR

COMERÇ O INDÚSTRIA

Lluis Millet, 26 · Mataró
T/F 937 409 114
M 629 484 462

www.alfailuminacion.com
alfagmm@gmail.com
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La zona comercial de la Ronda dels Països Catalans és molt potent

 Segurament molts dels que hi van 
a comprar no saben amb precisió 
a quin barri estan. Però sense cap 
mena de dubte la zona comercial, 

amb petits comerços i superfícies 
mitjanes de la Ronda dels Països 
Catalans és una de les zones amb 
més reclam econòmic de la ciutat. 

 Arxiu 

Un pol comercial potent
La zona de la Ronda dels Països Catalans és cada cop 
més potent, i enllaça amb la naturalesa més de petit i 
mig comerç dels barris

Estem parlant de molts metres 
quadrats, situats a la part més alta 
de Molins i sobretot amb una con-
nexió viària molt fàcil, que els con-
verteix en destí preferit per molts 
mataronins. També pel tipus de 
comerç que hi ha, en molts casos 
singular, que converteix la zona 
en destí de molts cotxes; i parlem 
dels cotxes perquè per molta gent 

barri a barri Molins/Vista Alegre

Tot barri 1,2,3,4,5,6.indd   4 18/10/17   18:00
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Les mitjanes superfícies es combinen amb el petit comerç  Arxiu
L'expansió de la zona comer-
cial pròpia ha anat lligada, 
indefectiblement, al poder 
que té Mataró Parc com a 
pol d'atracció. El gran centre 
comercial de la capital del 
Maresme té sobre la taula 
ara una proposta d'amplia-
ció que ha de negociar amb 
l'Ajuntament i la Generalitat i 
que augmentaria encara més 
el poder de la zona com a 
pol comercial.

Pendents de la 
proposta d'ampliació 
de Mataró Parc

és la clau de l'èxit. El triumvirat de 
Molins, Vista Alegre i el Camí de la 
Serra és competitiu comercialment 
en la mesura que disposa de més 
espai d'aparcament en superfície 
que la majoria d'altres zones amb 
potencial comercial de la ciutat. 
Tot i això, en segons quin horari, 
fi ns i tot costa de trobar on dei-
xar el vehicle. La connectivitat del 

Mataró Bus, al seu torn, també és 
rellevant en el fl ux de compradors.

Les superfícies mitjanes amb 
oferta especialitzada són el reclam 
al voltant del qual ha anat creixent 
aquesta zona, que enllaça amb 
els itineraris comercials del petit 
comerç i confereix el múscul eco-
nòmic del qual disposen aquests 
barris, sobrats d'oferta. 

núm. 1791 del 20 al 26 d'octubre de 2017
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 Prossegueixen a ritme constant 
les obres al Triangle de Molins per 
arranjar-lo i destinar-lo a ser un 
aparcament que, amb les incle-
mències, no es converteixi en un 
enemic dels cotxes.  El Servei d’Es-
pais Públics de l’Ajuntament ja ha 
enllestit més de la meitat  les obres 
d’arranjament de la zona, entre les 
rieres de Cirera i de Figuera Major 
i la ronda de Frederic Mistral.
 Els terrenys, de titularitat muni-
cipal, ocupen una superfície total 
de 13.221 metres quadrats, dels 
quals 8.555 m² s’utilitzen com a 

aparcament i la resta són els talus-
sos de delimitació amb els carrers 
que l’envolten.

Obres completes

Els treballs són la desbrossada, 
anivellament i millora dels ter-
res del solar amb una barreja de 

Les obres prossegueixen al Triangle de Molins  Daniel Ferrer 

L'aparcament del Triangle: 
obres a mitges
L’actuació contempla la millora de l’enllumenat i del 
terra de sauló amb una barreja de ciment

Arranjar el Triangle, que a ve-

gades quedava impracticable 

després d'algunes tempestes 

i era una zona massa fosca 

era un reclam veïnal per 

aquesta zona

La demanda veïnal

barri a barri Molins/Vista Alegre

Tot barri 1,2,3,4,5,6.indd   6 18/10/17   18:00
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I l'equipament?

La zona del Triangle de 
Molins és una de les més 
importants en metres 
quadrats dins el casc ur-
banístic de la ciutat pen-
dent de desenvolupar. Per 
això sempre s'ha parlat de 
a què es destinaria quan 
es desenvolupés la seva 
qualificació d'equipament. 
Zona poliesportiva amb 
piscina i el nou Josep 
Mora o un àmbit amb la 
tercera biblioteca de la 
ciutat són algunes de les 
propostes que s'han fet.

En les properes setmanes s'han d'enllestir  Daniel Ferrer 

sauló i un 5% de ciment pòrtland. 
També es farà una escala d’accés 
amb graons de fusta des del pas de 
vianants elevat existent a la riera 
de Cirera. Al punt baix de l’esta-
cionament, Aigües de Mataró col-
loca reixes interceptores per a la 
recollida de les aigües pluvials, que 
es canalitzaran al sistema general 
del clavegueram.

Millor enllumenat

Escoltant una de les principals 
demanes veïnals, se substiteix i 
millora l’enllumenat interior de 
l’espai, que ara consta de dos pals 
de fusta de 4 m d’alçada amb 4 
projectors. S’instal·laran 4 noves 
columnes de 12 m d’alçada amb 

4 projectors cadascuna. També 
s’arranjaran els talussos que deli-
miten el solar i es col·locaran dues 
papereres.
Els primers treballs en aquest àm-
bit estan adjudicats a l’empresa ca-
talana d’Infraestructures i Serveis 
SA per un import de 50.392,49 eu-
ros, si bé la fase actual surt fora 
d'aquest paquet.

També a petició de veïns de la 
zona, l’Ajuntament està asfaltant 
els terrenys, de manera que el 
tractament de compactació que 
es fa ara serviria com a subbase. 
L’àmbit està qualifi cat com a zona 
d’equipaments, de manera que les 
actuacions que es realitzin també 
han de tenir en compte el possible 
desenvolupament urbanístic futur.

núm. 1791 del 20 al 26 d'octubre de 2017
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 Com és viure al barri de Vista 
Alegre i els Molins?

En aquest barri vivim molt tran-
quils, ja fa temps que no hi ha cap 
tipus d'enrenou. Abans potser hi 

havia més problemes però ara ja 
ha canviat. Fa anys que hi visc i 
és un dels barris que costa més 
trobar pisos perquè és molt tran-
quil i a tothom que hi viu li agrada 
viure aquí.

Martín Rodríguez, responsable d'Aluvidres  Arxiu 

"Hi ha molt ambient perquè hi ha escoles, 
instituts, comerços i altres espais"

Martín Rodríguez va ser el fundador d'Aluvidres l'any 
1991, una empresa especialitzada en la instal·lació de 
vidres i el tancament tèrmic amb alumini, i fa molts anys 
que viu a aquesta zona de Mataró

Hi ha ambient i vida pels seus 
carrers?

Hi ha molt ambient pels carrers 
perquè hi ha força comerços, esco-
les i instituts, parcs i places i molt 

barri a barri Molins - Vista Alegre

Tot barri 7,8 entrevista.indd   2 18/10/17   18:15
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Fe d'errates

En el passat Barri a Barri 
de Rocafonda s'infor-
mava erròniament del 
nom dels fundadors de 
la Pastisseria Avinguda, 
que van ser Antonio Vela i 
Montserrat Pagès

més. Molts dels que hi vivim som 
vinguts d'Extremadura, Andalusia 
o de Castella. Ens agrada la vida 
alegre pels carrers i hi ha poques 
queixes i problemes.

Teniu tots els equipaments ne-
cessaris per al dia a dia?

Des del meu punt de vista tenim 
de tot i, a més, últimament han 
arreglat espais que estaven una 
mica descuidats. Per exemple han 
netejat i tallat arbres que estaven 
malament i estan millorant l'es-
pai de davant del GEM i el Thos i 
Codina, un aparcament que està 
quedant molt bé.

Què és el pitjor del barri?

Hi ha arrels que sobresurten per la 
vorera d'alguns carrers que s'hau-
rien d'arreglar per evitar que ens 
puguem entrebancar. Fa poc vaig 
parlar amb l'alcalde per dema-
nar-li que ho arreglessin: només 
cal treure l'arrel, posar ciment i 
mirar que quedi tot pla. També 
hi havia alguns parcs que estaven 
molt abandonats però ara hem no-
tat que els cuiden i netegen més 
que abans.

I el millor de viure-hi?

Sens dubte el millor és la gent que 
hi viu i hi treballa, perquè a totes les 
botigues i equipaments són molt 
amables i tenen molt bon tracte. 
També penso que hi ha molta feina 
i això ho hem notat a Aluvidres, on 
generalment hem comptat amb 
forces clients, inclús vam treballar 
durant uns anys amb l'Ajuntament 
de Mataró.

Compteu amb clients del barri 
a Aluvidres?

Tenim clients del barri perquè fa 
molts anys que vivim i treballem 

aquí. Amb la crisi vam començar 
a treballar amb més empreses de 
Barcelona, Arenys, Llavaneres o 
altres municipis perquè aquí va 
baixar molt la feina.
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Molins / Vista Alegre/
Camí de la Serra
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20 

d'octubre

Música. 
22h // Sala Clap (c. Serra i 
Moret, 6. Mataró). // 
Anticipada: 6 €. 
Taquilla: 8 €.

'AERIAL BLACKED UNITED',
METAL SOLIDARI AL CLAP

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

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...

Rumbafest Mataró 2017
Divendres 20 octubre / De 18.30 a 
24h / Ermita Sant Simó (Mataró)
Festival itinerant de rumba catala-
na. Espectacle familiar Landry el 
Rumberoats + Tupica + La Banda 
Rumbafest + Revolución. Dins de 
la promgramació d'actes de les 
Festes de l'Aplec de Sant Simó. 

Pau Vallvé
Dissabte 21 octubre / 22h /  Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) 
/ Anticipada: 10€. Taquilla: 13€.
Presentació del seu disc "Abisme, 
cavall, hivern, primavera i tornar".

Joan Blau
Divendres 27 octubre / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. Pujol, 26. Mataró) 
/ Taquilla inversa
Cantautor barceloní que presenta 
en format acústic el disc 'Somnis'.

Boo Boo Davis
Divendres 27 octubre / 22h /  Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) 
/ Anticipada: 11€. Taquilla: 15€.
El gran bluesman de Mississipí i 
la seva harmònica visiten Mataró 
dins la seva gira espanyola.

'Entre Cordes'
Divendres 27 octubre / 21.15h / 
Les Esmandies (Rda. O'Donnell, 
94. Mataró) / Taquilla inversa. 
Concert d'obertura del cicle 40 
anys de música a l’Aula Masafrets. 
Sarah Claman i Ariadna Rodríguez 
(violins) i Pau Sola (violoncel).

TEATRE I DANSA // 

'Peiró42'
Dissabte 21 octubre / 21h / 
Teatre Monumental (La Riera, 
169. Mataró)
Proposta multidisciplinar (teatre, 
música i audiovisual) sobre Joan 
Peiró (1887-1942). Amb la participa-
ció musical de Maria Arnal i Marcel 
Bagès, l'Orquestra de Mataró i un 
cor de 25 cantantaires.

Guia cultural

Blaze Out, Aerial Blacked i 
Metal Hits són els grups que 

participaran, amb el metal més 
potent, al concert del projecte 
Aerial Black United, per recol-
zar a l'AFANOC, la Fundació 
d'Ajuda a Infants amb Càncer 
i a les seves Famílies. Aerial 
Blacked i HCXHC presenten 
en exclusiva aquest pro-
jecte que oferirà el temes 
inèdits del projecte UNITED 
en el que han col·laborat 
diferents músics i ban-
des del panorama mu-
sical nacional.

Agenda 1791.indd   2 18/10/17   14:09



www.totmataro.cat/agenda

'You say tomato'
Diumenge 22 octubre / 19h / 
Teatre Principal (c. Església, 45-
47. Arenys de Mar) / Anticipada: 
10€. Taquilla: 12€. 
Nova producció de la Sala Trono. 
Premi Serra d’Or de la crítica al 
millor text teatral.

Ballet: 'Les aventures d'Alícia 
al País de les Meravelles'
Dilluns 23 octubre / 20.15h / 
Foment Mataroní (c. Nou, 11. 
Mataró) / Preu: 16-18€. Teatre 
Principal (c. Església, 45-47. 
Arenys de Mar) / Preu: 15-17€.
Projecció en directe des de la Royal 

Opera House de Londres, del ballet 
amb coreografi a de Chistopher 
Wheeldon i música de Joby Talbot.

Perifèric Poetry: Altahia + mi-
cro obert
Dijous 26 octubre / 21h / Cafè 
de Mar (c. Santa Rita, 1. Mataró) 
/ Taquilla inversa.
Altahia és el nom que resumeix la 
unió artística entre la barceloni-
na Raquel Lúa, lletrista i música i 
l’alacantí Pablowsk, pintor i poeta.

'Oleanna'
Dies 27, 28, 29 octubre / Divendres 
i dissabtes 21h. Diumenges 18h / 

Espai Saleta (La Riera, 110. Mataró) 
/ Online: 11€. Taquilla: 12€. També 
dies: 3, 4 i 5 novembre.
De David Mamet. Direcció: Josep 
M. Rabassa. Una producció de la 
Sala Cabanyes.

INFANTIL // 

Biblioteca Pública Pompeu 
Fabra (Pl. Occitània, s/n. Mataró).
Divendres 20 octubre / 18h: Club 
dels Setciències: 'Ciència-fi cció', 
nois/es de 8 a 12 anys.
Dimarts 24 octubre / 18h: 'Contes 
de pirates per a petits grumets', a 
càrrec de Montse Margalef.

TEATRE /

'Somni d'una Nit d'Estiu'
Dissabte 21 octubre / 20.30h / 
La Sala d'Argentona (Pl. Nova, 
s/n. Argentona) / Taquilla: 13€. 
Anticipada: 10€.
De William Shakespeare.  Adaptació: 
Adrià Aubert i Ariadna Pastor. A 
càrrec d'Els Pirates Teatre. 

 CONCERT /

Concert d'Amics de la sardana
Diumenge 22 octubre / 18h 
/ Ateneu Vilassanès (c. Sant 
Josep, 35. Vilassar de Mar)
Homenatge als músics Pep 
Ventura i Agustí Borgunyó. 
Cobla Sabadell i corals Englantina 
Vilassar de Mar i Llaç d’Amistat 
d’Argentona. 

núm. 1791 del 20 al 26 d'octubre de 2017
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FAMILIAR /

'Teixim un tipi'
Diumenge 22 octubre / 18h / Can 
Marfà (Passatge de Can Marfà, 1. 
Mataró). Entrada lliure. 
Visita a la fàbrica de Can Marfà, 
lectura de poesia i una història i 
taller familiar, recomanat per a nens 
i nenes de 5 a 12 anys. 

XERRADA /

Dia Mundial de la Salut Mental
Dimarts 24 octubre / 19h / 
Biblioteca Pompeu Fabra (Pl. 
Occitània, Mataró)
Xerrada 'Vida saludable i tras-
torn mental' d'Íngrid Donoso club 
Tu Tries. Entrega premis partici-
pants 10è Concurs Inspiraciones.

'Jocs d'abans i d'ara'
Dissabte 21 octubre / De 17 a 
19h / Espai Gatassa (C. Josep 
Montserrat Cuadrada, 1. Mataró)
Aprendrem els jocs de la vostra 
infantesa i els jocs actuals dels 
més petits. Amb Banshee Errante.

'La castanyada'
Dijous 26 octubre / 18h / Biblioteca 
P. Fidel Fita (c. Bonaire, 2. Arenys 
de Mar)
Hora del conte a càrrec de 
Montserrat Jordà.

Buc de contes
Dijous 26 octubre / 17:30h / Buc de 
llibres (Muralla Tigre, 31. Mataró).
Narració del conte "El colom s'ha 
de banyar", de Mo Willems.

TALLERS I CURSOS //

Taller per nens i pares: 'Ja em 
moco sol'
Divendres 20 octubre / 18h / 
Clínica Issa (c. Nou, 46. Mataró) 
/ Preu: 25€/família.
Estratègies i tècniques per fer una 
higiene nasal efi caç, jugant amb el 
conte-joc 'En Max i el moc Muk'.

'L’Orientació a la muntanya'
Dissabte 21 octubre / De 10 a 18h 
/ Biblioteca Ilturo (c. Sant Joan, 8. 
Cabrera de Mar). Inscripció prèvia: 
93.754.29.49  
Taller a càrrec de Guies-MB. Matí, 
part teòrica a la biblioteca; tar-
da, sortida de camp al Parc de la 
Serralada Litoral.

XERRADES I LLIBRES /

'Barcelona, viatge a la perifè-
ria criminal'
Divendres 20 octubre / 19.30h / 
Dòria Llibres (c. Argentona, 24. 
Mataró)
Presentació del llibre a cura d'Àlex 
Martín Escribà i Sebastià Bennasar.

Homenatge bicentenari del mú-
sic Pep Ventura
Divendres 20 octubre / 19h / Sala 
Carrau (c. Montserrat, 8. Vilassar 
de Mar)
Conferència a càrrec d'Anna Costal, 
doctora en musicologia. 

Tardor Literària: 'Lectures a 
la terrassa'
Dissabte 21 octubre / 12h / 
Terrassa de la Rectoria (Plaça 
de l'Església. Argentona)
Petits tastets de literatura, llegits 
pels propis autors o per lletraferits 
entesos, i amb acompanyament 
musical en viu.

'Per què serveix la fi cció?'
Dimarts 24 octubre / 12h / Auditori 
del TecnoCampus (Mataró)
Lliçó a càrrec de l'escriptora mata-
ronina Care Santos. Acte inaugural 
del curs 2017-18.

'De la Mataró al Cívia'
Dimarts 24 octubre / 19h / Centre 
Cívic Cabot i Barba (Pl. de Miquel 
Biada, 5. Mataró)
Conferència a càrrec de Jordi 
Valero Vilaginés. 

Biblioteca Popular Fundació 
Iluro (c. d'en Palau, 18. Mataró).
Divendres 20 octubre / 17.30h: El 
conte de la rotllana 'El desig de la 
Ruby' de Shirin Yim Bridges.
Dimarts 24 octubre / 17.30h: 
'L'hora del conte: 'La bibliotecà-
ria de Bàssora. Una història real 
de l'Iraq', de Jeanette Winter.
Dimecres 25 octubre / 17.30h: Art 
Time: 'especial biblioteques' amb 
dos contes ben divertits. 
Dijous 26 octubre / 17.30h: Els 
Dijous a la Biblio: 'En Santi a la 
Biblio' de la Fundació el Maresme. 

Biblioteca Antoni Comas (C. 
de Prat de la Riba, 110. Mataró).
Divendres 20 octubre / 18h: Taller 
familiar: 'La tardor a les teves 
mans', de 7 a 10 anys.
Dissabte 21 octubre / 12h:  
Storytime. L’hora del conte en 
anglès: 'Gina's Birthday'. 
Dimarts 24 octubre / 18h: Colla 
castellera canalla lectora: "El llibre 
més alt dels castells" i joc de peces 
+ taller de castells. De 10 a 12 anys. 
Dimecres 25 octubre / 19h: L'Hora 
del Conte especial Festa de Sant 
Simó: 'Els pirates volen sabre de 
l'avi Simó'.

Storytime for babies: 'Where 
do you live?'
Dissabte 21 octubre / 11.15 i 12.30h 
/ Biblioteca Municipal (c. Gran, 
3-5. Argentona)
Hora del conte en anglès a càr-
rec de Kids&Us, per a infants d'1 
a 6 anys.

Agenda www.totmataro.cat/agenda 
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'El silenci de les cases'
Dijous 26 octubre / 19.30h / 
Buc de Llibres (Muralla Tigre, 31. 
Mataró)
Presentació del llibre a càrrec de 
l'autora, Maria Sanplà.

FESTES i FIRES //

Festes de Sant Simó
Del 15 al 30 d'octubre / Mataró
Divendres 20: 18.30h, RumbaFest. 
Dissabte 21: 10h, Exposició 
Batxillerat Artístic de l’Institut 
Alexandre Satorras. 10h, Concurs 
fotogràfi c. 10h, 6a. Trobada d’in-
tercanvi de plaques. 10.30h, 
Inauguració de la Tómbola. 11h, 
Exhibició del Club de Força Mataró. 
12h, Ball de Gitanes i Mostra de 
Música Tradicional. 17h, Desfi lada 
de vestits de paper. 18.30h, Combat 
de Glosa o cançó improvisada.21h, 
Concert de música barroca: Música 
per a orfeó del temps de Claudio 
Monteverdi. Diumenge 22: 9h, 
Repic de Campana. 11h, Eucaristia. 
12h, Concert coral "Agua Viva". 
18h, Concert Corals. 

VI Trobada de percussió de foc
Dissabte 21 octubre / 18.30h / 
Plaça Nova (Argentona)
Trobada de colles de percussió que 
formen part de colles de foc, grups 
de diables i de bestiari. 18.30h, 
concentració. 19h, inici de la cer-
cavila. 19.45h, arribada i exhibició 
a l'escola Bernat de Riudemeia. 21h 
a Can Doro, Sopar Popular (5€). 
22.30h a Can Doro, Correllengua.  

'Quatre moments estel·lars de 
la història del disseny'
Dimecres 25 octubre / 19.30h 
/ Ca l’Arenas Centre d'Art (c. 
Argentona, 64. Mataró)
Conferència a càrrec de Pere 
Fradera, dissenyador i professor 
de l’Escola Massana de Barcelona.

'Puig i Cadafalch, arquitecte 
de la burgesia catalana'
Dijous 26 octubre / 19.30h / Sala 
d’Actes de la Fundació Iluro (c. 
Santa Teresa, 61. Mataró)
Conferència a càrrec de Lluís 
Permanyer, periodista i assagis-
ta. Organitza: Associació Amics 
de Josep Puig i Cadafalch.

'Des del cor: missatges d’amor 
per a cada dia'
Dijous 26 octubre / 19h / 
Biblioteca Pompeu Fabra (Mataró)
Presentació del llibre a càrrec de 
l'autora, Montse Macanàs.

'La nostra relació de parella 
no funciona. Què podem fer?'
Dijous 26 octubre / 19h / Fundació 
Hospital (c. Sant Pelegrí, 3. Mataró).
Xerrada de l'equip de professionals 
d’atenció psicològica de consultes 
externes de la Fundació Hospital.

'Reiki, retroba el teu equilibri'
Dimecres 25 octubre / 19.30h / 
Centre Teràpies Núria Rodríguez 
(C. Tetuán, 71 Baixos 1a. Mataró) 
/ Reserves: 655.83.47.64.
Xerrada gratuïta per conèixer els 
avantatges d'aquesta tècnica.

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

CONFERÈNCIA /

'Imatgeria de l'Edat Mitjana. 
Entre la devoció i el mite'
Dimarts 24 octubre / 18h / Col·legi 
Aparelladors i Arquitectes Tècnics 
(Pl. Can Xammar, 2. Mataró) / 5€. 
"Relíquies... comerç, pelegrinatge 
i devoció pels cossos sants". De 
Mercè Riera, historiadora de l'art.

Agenda núm. 1791 del 20 al 26 d'octubre de 2017
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SOLIDARITAT //

10è Caminem contra el Càncer 
de mama
Diumenge 22 octubre / 9h / 
Sortida: Parc Central Nou (Mataró) 
/ Preu: 8€. Menors 12 anys: 4€.
Organitza: Maresme Oncològic, 
Associació Contra el Càncer.

RUTES I VISITES //

Conjunt barroc dels Dolors
Dissabte 21 octubre / 11.30 i 19h / 
Basílica de Santa Maria (Mataró) 
/ Inscripcions: 659.132.649. Preu: 
8€. Estudiants i jubilats: 6€.

Salve Iluro. La ciutat romana 
a través dels sentits
Diumenge 22 octubre / 11h / Des 
de l'Ajuntament de Mataró (La 
Riera, 48.) / Gratuït.
Visita guiada per conèixer els vesti-
gis arqueològics de la ciutat d’Iluro.

'Passegem per la història del 
carrer de Barcelona'
Diumenge 22 octubre / 11h / Lloc 
de trobada: capella Sant Sebastià 
(c. Barcelona / La Riera. Mataró)
Ruta guiada de la mà de Pilar 
González-Agàpito.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

RUTA /

Ruta teatralitzada al Castell 
de Burriac
Diumenge 22 octubre / 10h / Punt 
de trobada: Can Benet (Cabrera 
de Mar) / 4€. Inscripció prèvia.
Ruta per conèixer de manera lúdica 
i divertida la història del castell i 
les seves llegendes.

RUTA GUIADA /

'El triangle modernista al 
Maresme'
Dissabte 21 octubre / 10h / 
Ajuntament de Mataró / Preu: 
16€. Gratuït menors 7 anys. 
Principals obres dels arquitectes 
que més van infl uir en l’arquitec-
tura modernista de la comarca.

Agenda www.totmataro.cat/agenda 
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'Puig i Cadafalch al detall'
Casa Gòtica (Plaça de l’Església, 
4. Argentona) / Inauguració i con-
ferència: divendres 20 d'octubre 
a les 19h. Fins al 26 de novembre. 
Obra fotogràfi ca de Consol Bancells.

'Tendresa'
Casal Nova Aliança (C. Bonaire, 25. 
Mataró) / Inauguració: divendres 
20 d'octubre a les 19.30. Fins al 
12 de novembre. 
Recull d’obra recent de l'artista 
Magda Genestar.

Biblioteca Pública Pompeu 
Fabra (Pl. Occitània. Mataró).
Del 24 al 28 d'octubre: 
• 'Inspiraciones' de la Fundació 
Salut Mental Catalunya.
Fins al 27 d’octubre:
• 'En Biada i el tren de Mataró', il-
lustracions d’Agnès Vallès.

Ateneu de la Fundació Iluro 
(La Riera, 92. Mataró).
Fins al 19 de novembre: 
• "Rovira Brull i el tren": col·lecció 
particular de locomotores. 
Fins al 5 de novembre. Visita co-
mentada, diumenge 22 d'octubre 
a les 11.30h:
• Col·lectiva Sant Lluc 2017.

'Josep Puig i Cadafalch. Visió, 
identitats, cosmopolitisme'
Can Serra. Museu de Mataró (El 
Carreró, 17, Mataró) / Fins a l'1 
d'abril 2018. 
Visió interdisciplinària de l'obra de 
Josep Puig i Cadafalch.

'El crit del silenci'
M|A|C Cúpula (Cementiri dels 
Caputxins). Passatge dels Molins 
(Mataró) / Fins 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) / Fins al 12 de novembre.
Mosaics recents de l'artista mata-
roní Miquel Ortega.

'150è aniversari Josep Puig i 
Cadafalch'
Centre Cívic Espai Gatassa (C. 
Josep Montserrat Cuadrada, 1. 
Mataró) / Fins al 7 de novembre. 
Recull de fotografi es de Ramon 
Manent, d’edifi cis de Mataró.

'Un arc, un iglú, una ciutat'
Nau Gaudí (C. Cooperativa, 47. 
Mataró). Fins al 14 de gener 2018.  
Obres de la col·lecció "la Caixa" 
d'Art Contemporani.

Biblioteca Antoni Comas 
(C. Prat de la Riba, 110. Mataró).
Fins 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.

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

'Imatgeria popular del ferro-
carril de Mataró'
Centre Cívic Cabot i Barba (Pl. 
Miquel Biada, 5. Mataró) / Fins 
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.

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

'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'oc-
tubre. Oberta: divendres i dissab-
tes de 18 a 20 h.
Repàs cronològic a la vida de l'ar-
quitecte mataroní. 

Fundació Palau (c. Riera, 54. 
Caldes d'Estrac). 
Fins al 14 de gener 2018:
• 'Palau mira Picasso'. 
Fins l'11 de novembre:
• 'Encontres amb l'Alquimista', del 
col·lectiu Escafandre. 

Per a enviar informació:

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C. d'en Xammar, 11. Mataró.

INAUGURACIÓ /

'Oci a la fàbrica' 
M|A|C Espai. Can Palauet (c. d’en 
Palau, 32. Mataró) / Inauguració: 
divendres 20 a les 19.30h.  
Prosposta de Mariona Moncunill, 
3a edició Estètiques Transversals 
- Pràctiques artístiques, accions 
educatives i ciutats mitjanes. 

AgendaExposicions www.totmataro.cat/exposicions 
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Play-back, Teatre, Poesia. • Cursos 
de formació: Tallers per exercitar 
la memoria, Català i Història de 
Catalunya, Literatura, Informàtica, 
Coneixements de smartphones. 
• Tardes de cinema (mensual). • 
Sesions formatives. • Excursions. 

UDP. Casal de gent gran 
Les Santes-Escorxador. C. 
Floridablanca, 118. Mataró. Telf: 
93.790.36.72. 
• Propera sortida: Andorra, dies 
21 i 22 de novembre. • Sopar-
Ball, penúltim dissabte de mes, 
20:30h. • Activitats: Tai-Txi (Dill i 
dimc matí). Mandales (Dimt tarda). 
Labors  i Patchwork (Dill tarda). 
Relaxació (Dimt i div tarda). Ping-
pong i Informàtica (dmt. i div. matí). 
"Juguem al Quinze" (Dij tarda). 
Taller de memòria (dmc matí). • 
"Mele" de Petanca (dilluns tarda, 
15 a 19h). • Petanca (cada tarda).

Casal de la gent gran del Parc 
de Mataró. C. Corregiment, 28. 
Mataró. Tel: 93.757.13.17. 
• Viatges: Sortida prenadal a 
Pineda, del 24 al 26 de novem-
bre, preu 139€ (regal d'un mag-
nifi c lot de nadal). • Balls: Ball, 
cada diumenge i festius a les 17h. 
Sopar ball, segon dissabte del mes. 
• Cursos i activitats: anglès, ca-
talà, conversa en anglès, club de 
lectura, taller de memoria, català, 
informàtica, photoshop, puntes de 
coixi, patchwork, pintura i dibuix, 
pintura sobre roba, modisteria, art 
fl oral, manualitats, tai-txi, qijong, 
seitai, gimnasia rítmica, balls de 
saló, balls en línia, sevillanes, cas-
tanyoles, country, caminades. • 
Coral: falten cantaires. 

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: Carrer d'en Xammar, 11. 

Formulari: totmataro.cat/agenda

ACTIVITATS //

'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)
Conferència a càrrec del Dr. José 
Miguel Baena, metge de família, col-
laborador de la Fundació agrupació.

MÚSICA: 'Ferran Sor, guitar-
rista i català universal'
Dimecres 25 octubre / 18h / Foment 
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).  
Aules Sènior de Mataró d'Exten-
sió Universitària. Conferència a 
càrrec de Joan Vives i Bellalta 
(Compositor. Flautista. Locutor-
redactor de Catalunya Música).

Grup de lectura 
Dijous 26 octubre / 18h / Biblioteca 
Popular Fundació Iluro (C. d’en 
Palau, 18. Mataró)
Lectura comentada per a gent gran: 
amb la novel·la "L'últim patriarca", 
de Najat el Hachmi.

CASALS //

Casal de gent gran Jaume 
Terradas. Carrer Argentona, 59. 
Mataró. Tel: 93.757.99.52. 
• Ball: diumenges a les 17h. • Petanca: 
melé cada diumenge. • Revetlla men-
sual al Casal Aliança. • Juguem tots: 
cada dimecres a les 16h. • Activitats 
fi siques: Gimnàstica, Txi-kung, Ioga, 
Taitxi, Swing. • Tallers: Artesania, 
Ceràmica, Dibuix, Fotografi a, Labors, 
Marqueteria, Pintura, Modisteria. 
• Arts Escèniques: Cant Coral,  

núm. 1791 del 20 al 26 d'octubre de 2017

Sèniors

I ara què? 

En primer lloc cal ser optimistes fent 
una crida a persones socialment 
compromeses, que gaudeixen el 
gran privilegi de poder participar 
de forma activa, en el canvi de ci-
vilització, d'una societat depreda-
dora a una altra comunitària. La 
transformació digital està gene-
rant nous tipus d'organitzacions 
en xarxa, molt allunyades de les 
jeràrquiques, que frenen el creixent 
desig de llibertat, de poder ser cada 
persona ella mateixa i també ser-
ho els diferents ecos sistemes cul-
turals territorials. L'actual societat 
del coneixement ajuda a fer possible 
l'acompliment de la sentència "la 
veritat ens farà lliures".

La creació d'una Catalunya segle 
XXI, com un dels nodes d'una futura 
xarxa europea, requereix abans que 
tot, posar en marxa un projecte de 
societat il·lusionant i engrescador, 
capaç de superar la crisi de valors, 
d'una societat capitalista obsoleta, 
que en l'etapa final del seu període 
històric, cal ser substituït per l'inici 
d'un nou període, que aposti per 
una nova societat centrada en les 
persones i no en els diners. Per fer-
ho possible caldria recuperar va-
lors ancestrals de l'ADN català, de 
menys administració i més societat 
civil, heretats dels nostres besavis. 
Apostant per les noves tecnologies, 
la transformació digital i la robotit-
zació dels mitjans de producció, 
que haurien de ser reconduïts per 
una societat civil organitzada i au-
togestionada, mitjançant la creació 
de xarxes ciutadanes locals, que li-
deren el funcionament d'una nova 
societat amb valors segle XXI.

(www.portalpremia.net/arxius/
esquemacanvis.pdf).
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com

Gent gran
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Solidaritat: Cugat Comas

 La lluita d'Un Somriure per 
l'Aleix' segueix bategant amb 
força i és que en paral·lel a la in-
vestigació de la malaltia de Tay 
Sachs que abadera Actays, el grup 
promotor de les festes solidàri-
es nascut de famílies properes a 
l'Aleix Merino segueix buscant 
noves iniciatives que permetin 
recaptar fons. El Somriure per 
l'Aleix ha entendrit als mataro-
nins durant els últims dos anys, va 

Padel Indoor Mataró i Padel DT organitzen un torneig 
solidari els dies 28 i 29 d'octubre

valdre el reconeixement a l'infant 
de 'Mataroní de l'Any 2016' per 
pràctica aclamació popular i pren 
cos, el proper cap de setmana, de 
torneig solidari de pàdel.

Primer torneig solidari
I és que a cavall dels dies 28 i 
29 d'octubre tindrà lloc a Padel 
Indoor Mataró el primer 'Torneig 
Solidari Aleix Merino' amb el que 
es recapten fons per 'Un somriure 
per l'Aleix'. La inscripció és de no-
més 20 euros i es jugarà en horari 

Pàdel solidari amb 'Un somriure per l'Aleix'

Nova cita esportiva solidària, en aquest cas amb la malaltia del jove Aleix Merino  Daniel Ferrer 

ininterromput entre les 9 del matí 
i dos quarts de nou del vespre.

Per fer-lo del tot popular, hi hau-
rà tres nivells diferents per als prac-
ticants: Nivell B+, nivell B i nivell 
C+. L'important és participar i su-
mar així aportacions solidàries.

Amb la inscripció s'hi inclou un 
pack de benvinguda i t'assegures 
jugar una sèrie de partits.

Les inscripcions es poden fer a 
www.padeldt.com i és necessari 
de complimentar-les abans del 
dia 24 d'octubre.

Ciutat núm. 1791 del 20 al 26 d'octubre de 2017

Tot 4 ciutat pàdel solidari aleix.indd   2 18/10/17   18:31



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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Apunts
psicològics

Cuc-capoll-papallona. 
Evolució humana

Tothom coneix l'evolució del cuc 
de seda que passa a capoll o cri-
sàlide. Després emergeix la papa-
llona. És una bona metàfora del 
creixement humà. Etapes. Una 
persona explica que veient com 
sortia la papallona del capoll, per 
ajudar-la li va anar tallant amb 
estisores els lligams o líquids que 
tenia. Aparentment la frenaven per 
sortir. Creia fer-li un gran bé. Cert, 
la papallona anava més ràpida en 
el seu desenvolupament. Però, oh!, 
al final de tot en deixar el capoll o 
la crisàlide (la casa), la papallona 
no podia volar! Sense adonar-se'n, 

aquesta persona amb la millor 
bona voluntat del món, li va estal-
viar tots els obstacles necessaris 
per al creixement. Pensem-ho.

El creixement està tot envoltat 
d'emocions, sentiments i obs-
tacles. L'agressivitat, no la vio-
lència, és una emoció necessària 
per créixer i desenvolupar-se. I 
és bàsica. Podem dir ser enèrgic. 
I aquí ens en anem a la paraula 
ASSERTIVITAT. Els deures o obli-
gacions, com els drets o mèrits són 
les dues cares de la mateixa mo-
neda. L'energia en fer els deures, 
també s'ha de posar en exigir els 
drets. I això és molt important i te-
nir-ho en compte en una societat 

de màquines, tecnologies, xarxes 
on cada persona és senzillament 
un simple número o maquineta del 
sistema financer o neocapitalista.

Recomano un autor coreà, pro-
fessor d'Estudis culturals de la 
Universitat de les Arts de Berlín, 
BYUNG-CHUL, Han (1959, Seül). 
Val la pena.
JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

@totmataro
twitter.com/totmataro
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Farmàcies

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

Obertes tot l'any de 9 a 22h

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

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

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

Obertes de dilluns a dissabte

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

85€
desde

/mes

IMPLANTE

CORONA
+

490€

CLÍNICA DENTAL MARMOL
ESPECIALISTAS EN IMPLANTOLOGÍA,
ORTODONCIA Y ESTÉTICA DENTAL

más que una clínica

facebook.com/marmolclinicadental

Síguenos en

    Más info en nuestra web:
www.marmolclinicadental.com

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

Mejoramos su presupuesto
manteniendo nuestra CALIDAD

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

*Un per pacient

DÉCIMO DE NAVIDAD DE REGALO 
POR CIRUGIA IMPLANTOLÓGICA*

CLÍNICA DENTAL MARMOL
ESPECIALISTAS EN IMPLANTOLOGÍA,
ORTODONCIA Y ESTÉTICA DENTAL

IMPLANTE
DENTAL

Mejoramos su presupuesto
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De moment tenim uns 250 o 260 
socis, un nombre que pel nombre 
d'habitants de Mataró és molt baix. 
Per només una quota mínima de 
30 euros a l'any els socis contribu-
eixen al benestar dels usuaris. Ens 
agradaria tenir un local propi més 
endavant on desenvolupar totes 
les activitats de manera distesa, 
però per fer-ho necessitem més 
fons. Ara disposem d'un despatx 
que és polivalent però si fem una 
cosa, ja no en podem fer una altra.

El finançament prové només 
de les quotes de socis?
No prové només dels socis, sinó 
també de donacions particulars, 
subvencions, actes diversos que 
organitzem, la caminada o la venda 
de roses per Sant Jordi, entre al-
tres. Cada any creixem i intentem 
donar més serveis però augmenta 
la despesa i volem que els serveis 
siguin gratuïts. En alguns casos 
ens veiem obligats a fer cofi nan-
çament però el nostre objectiu és 
la línia gratuïta, que ningú perdi 
una teràpia perquè no té prou di-
ners. | Laia Mulà

  Quines activitats i tallers 
oferiu a Maresme Oncològic?
Tenim dues psicòlogues que tre-
ballen per ajudar als afectats, rea-
litzem artteràpia, tallers diversos i 
refl exologia podal per alleujar els 
símptomes de la quimioteràpia i 
la radioteràpia. També comptem 
amb una terapeuta que fa dre-
natge limfàtic, reiki per a fomen-
tar la relaxació i el benestar dels 
usuaris i comptem amb un grup 
de treball manual que esdevé un 
punt de reunió i xerrada, entre 
altres activitats.

Oferiu també suport a familiars 
i amics dels afectats?
El mateix suport que donem als 
afectats el podem donar als fa-
miliars. Atenem a tothom que ho 
necessiti i entenem que les famí-
lies tenen un paper tan important 
en la superació de la malaltia com 
el pacient. De fet, opino que el fa-
miliar a vegades pateix més que el 
mateix malalt.

Amb quants socis compta ac-
tualment l'associació?

Montserrat Chiva és la presidenta de l'associació 
Maresme Oncològic que lluita contra el càncer

“Augmenta la despesa i volem 
que els serveis siguin gratuïts”

  L'exregidor de la CUP a Mataró 
Xavier Safont-Tria substituirà 
Eulàlia Reguant com a diputat al 
grup parlamentari dels cupaires, 
després que Reguant hagi forma-
litzat la renúncia a l'acta aquest 
dimecres per centrar-se, tal com 
estava previst, a l'Ajuntament de 
Barcelona. Safont-Tria entrarà al 
Parlament ja que l'exalcaldessa de 
Sant Pere de Ribes, Anna Gabaldà, 
la següent a la llista dels cupaires 
per Barcelona, també va presentar 
la renúncia. 

Safont-Tria serà el segon diputat 
del Parlament mataroní, juntament 
amb Alícia Romero del PSC

Pendent del propi Parlament
Safont-Tria adquirirà la plena con-
dició de diputat un cop hagi lliurat 
al registre del Parlament la creden-
cial expedida per la junta electoral, 
un document en què juri o prometi 
respectar la constitució espanyola 
i l'estatut, una declaració de béns 
i una altra d'activitats.

Xevi Safont-Tria és pagès, ha 
estat regidor-portaveu de la CUP 
a l’Ajuntament de Mataró els man-
dats 2007-2011 i 2011-2015 i és un 
dels referents històrics de l’esquer-
ra independentista a la comarca.  
| Redacció -ACN

Serà el segon diputat local, 
amb Alícia Romero  

Xavier Safont-Tria 
substituirà Reguant 
de diputat de la CUP

Montse Chiva presideix l'entitat

Safont-Tria, quan era regidor  Arxiu 

 Arxiu 
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'Un arc, un iglú, una ciutat' a la Nau Gaudí
El Museu d'Art Contemporani de Mataró i l'Obra Social 'La Caixa' presenten una  
exposició amb dues grans instal·lacions i obres de Mario Merz i Miquel Navarro

Art: Laia Mulà

 És la primera vegada que obres de l'àmplia 
Col·lecció 'La Caixa' d'Art Contemporani es pre-
senten al Maresme, en aquest cas a la Nau Gaudí 
de Mataró. Les dues obres de grans dimensions han 
estat escollides específicament per aquest espai per 
tal que dialoguin amb l'arquitectura de la nau i els 
seus grans arcs. 'Un arc, un iglú, una ciutat' es podrà 
visitar fins al 14 de gener de 2018, quan es preveu 
tornar a muntar mostres de la Col·lecció Bassat d'Art 
Contemporani.

La mostra és una posada en escena on la trobada 
entre un iglú, obra de Mario Merz del 1986, una ciu-
tat, de Miquel Navarro del 1984-85, i els arcs para-
bòlics de la Nau Gaudí conviden a reflexionar sobre 
les nostres maneres d'habitar. Així ho explicava la 
comissària de l'exposició i cap de les Col·leccions 
d'Art de la Fundació Bancària de 'La Caixa', Nimfa 
Bisbe, durant l'acte de presentació de la mostra.

Entrada gratuïta a la Nau
L'entrada és gratuïta i l'espai serà obert de dimarts a 
dissabte de cinc a vuit del vespre i dissabte i diumenge 

al matí d'onze del matí a dues de la tarda. A més, 
programaran visites guiades cada primer diumen-
ge de mes i una activitat familiar cada tercer diu-
menge de mes.

La primera de les obres que es pot veure en entrar 
a l'ampli espai, del qual s'han retirat els plafons ha-
bituals, és 'El camí per venir aquí' de Mario Merz. 
L'obra mostra un iglú de grans dimensions fet d'ar-
madura de ferro, pedres i vidres trencats. Un camí 
fet de diaris condueix a l'entrada de l'iglú, un refugi 
mínim que connecta amb la primera cerca de recer 
dels humans. Aquesta obra contrasta amb la idea de 
ciutat contemporània que mostra Miquel Navarro 
en 'Des del terrat', una maqueta d'urbanisme en 
miniatura que combina materials i textures diver-
ses: l'argila i el zinc.

Un acord amb futur
L'exposició ha nascut de l'acord entre l'Obra Social 
'La Caixa' i el Consorci Museu d'Art Contemporani de 
Mataró i ambdues entitats han acordat la realització 
de dues exposicions, la primera de les quals ja es pot 
visitar en aquest espai. La segona està prevista pel 2019.

Cultura
www.totmataro.cat/cultura

Tot 6 cultura obertura bassat.indd   1 18/10/17   18:02
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 Espectacular inici de temporada del Mataró Feimat, 
que lidera en solitari el seu grup de Lliga EBA

 LÍDERS EN SOLITARI 

núm. 1496
Del 20 al 26 d'octubre de 2017

totel Esport
www.eltotesport.com

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

COMUNICACIÓ CREATIVA
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Opinió La Fosbury
Revista esportiva

Fa un any la Revista Fosbury pre-
sentava al seu web (fosbury.cat)el 
primer informe sobre el TN Esports 
de TV3. Una mirada crítica que va 
comptar amb tres eixos d’anàlisi: 
la diversitat esportiva, el gènere i 
el marc informatiu de referència. 
Un any després hem decidit repetir 
l’exercici i acompanyar-lo d’un pri-
mer informe sobre els blocs espor-
tius dels informatius d’IB3 TV.

Els informes, elaborats pel peri-
odista Roger Castillo, volen reflectir 
amb la major precisió possible el 
model d’informació esportiva de 
les televisions públiques del nostre 
país. Les dues televisions escollides 
han consolidat els seus informatius 
en català com a espais de referèn-
cia i des de La Fosbury proposem 
fer-ne una lectura crítica per tal de 
contribuir, amb el nostre granet de 
sorra, a enfortir uns mitjans pú-
blics que són imprescindibles per 
al nostre país.

L’estudi de 2016 va reflectir una 
situació que vam qualificar de de-
soladora: l’esport femení comptava 

únicament amb el 6,19% de la 
quota de pantalla als informatius 
d’esports de TV3. Un dels objectius 
d’enguany era veure si havia can-
viat alguna cosa, però, els resultats 
són francament pitjors i situen el 
paper de les dones esportistes en 
un estadi residual de la informa-
ció esportiva: el 3,48%. Els esports, 
a TV3, continuen essent cosa 
d’homes. 

L’altra gran part de l'estudi era 
veure la diversitat esportiva, on 
tothom sap que mana el futbol. 
Doncs si fa un any ens alarmava el 
68,27% dedicat a aquest esport, en-
guany la xifra creix tres punts i con-
solida el futbol com l’únic element 
informatiu de referència als teleno-
tícies de TV3 i única disciplina que 
supera el 5% de quota de pantalla. 
Bàsquet (4,82%), motociclisme 
(4,48%), tennis (3,91%), la fórmula 
1 (3,15%), ral·lis (2,27%), ciclisme 
(1,55%) i hoquei patins (1,19%) són 
els únics set esports que també su-
peren l’1% del temps total. 
 Llegeix l'informe a www.fosbury.cat 

On són les dones? I els altres esports?
La Fosbury presenta un nou informe sobre el TN Esports

El Personatge Ignasi Ariño
Mataró Feimat 

Agenda

Staff

CASA
HANDBOL Plata Femenina
JH MATARÓ - ASS.LLEIDATANA
Dissabte 21 | 18:00 h | Pavelló Teresa M. Roca

BÀSQUET Lliga EBA Masc.
MAT. PARC BOET - BARBERÀ
Dissabte 21 | 20 h | Pavelló E.Millán

VOLEIBOL 1a Estatal Fem.
UEC LG MATARÓ - CVB BARÇA
Diumenge 22 | 12 h | Pavelló Euskadi

FUTBOL 2a Catalana
CE MATARÓ - LLAVANERES
Diumenge 22 | 18 h | Municipal Centenari

FUTBOL 3a Catalana
UD MOLINOS - AD LA LLÀNTIA
Diumenge 22 | 12 h | Mpal. Vista Alegre Molins

 FORA
WATERPOLO Div. Honor Fem.
SABADELL - LA SIRENA CNM
Dissabte 21 | 11: 00 h | Pis. Carles Ibars

HANDBOL 1a Estatal Masc.
SARRIÀ- JH MATARÓ
Dissabte 21 | 18:30 h | Pavelló Sarrià de Ter

BÀSQUET Lliga EBA 
VALLS - MATARÓ FEIMAT
Dissabte 21 | 17:45 h | Pavelló Valls

+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM

Suplement coŀ leccionable
d'informació esportiva

NÚMERO 1496 | 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

  

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO

El base mataroní del 
Feimat, MVP de l'equip
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www.eltotesport.com |  P. 3BÀSQUET

Bon matx de Serracató. | D.FERRER

El Mataró Feimat no va fallar 
contra el Salt i va aconseguir 
la quarta victòria en els qua-
tre partits disputats

L'equip de Charly Giralt va encarri-
lar molt bé el partit en un esplèndid 
primer quart que va tancar amb un 
32-16 ben explícit, amb un gran en-
cert en els llançaments exteriors. 
I després va controlar bé el par-
tit, dominant absolutament sota 
el cèrcol, per arribar al descans 
dominant de 18 punts.

A la represa el Salt, que la tem-
porada anterior havia guanyat al 

Palau, va reaccionar i va escurçar 
una mica la diferència, però l'equip 
groc mai va patir per la victòria. Van 
destacar Ignasi Ariño i Serratacó, 
tots dos amb 16 punts i 19 de va-
loració, i també Cabrera amb 15 
punts i 7 rebots.

87 MATARÓ FEIMAT

74 SALT

MATARÓ FEIMAT: Diallo (12), Solé (2), 
Guallar (5), Serratacó (16), Cabrera (15), 
Rodríguez (8), Ventura, Solà, Ariño (16), 
Romero (6), Espiga (3), Tardío (4).

PARCIALS: 32-16, 24-22, 14-21, 17-15.

El derbi maresmenc per l'Arenys

Pòquer de victòries i liderat 
en solitari per al Mataró Feimat

El Mataró Parc Boet, que per pri-
mera vegada jugava un partit de 
Lliga EBA fora de casa, ja que els 
tres primers els havia jugat al pave-
lló Eusebi Millán, va perdre el derbi 
en pista arenyenca. Va ser un partit 
força disputat, que es va decidir en 

el darrer quart i es va tombar cap 
als locals gràcies a la gran actuació 
d'Artur Grau i Joel Parra (54 punts 
entre els dos). L'equip taronja no 
va estar massa encertat en el llan-
çament exterior (44% d'encert) i 
també es va veure superat clara-
ment en el rebot.

LLIGA EBA 
- Grup C - A

Arenys i Mataró Parc 
Boet a la zona mitja
4a Jornada (14 octubre)
Cantaires Tortosa - Sant Adrià ......64-77
Bàsquet Girona - Menorca  .............75-69
ARENYS - MATARÓ PARC BOET........86-77
Barberà - Masnou..............................68-74
Sant Josep - Castelldefels ..............79-72
CB Roser - Quart ............................... 49-62
Collblanc - Tarragona....................... 71-62

Classificació 
Sant Adrià 8, Girona i El Masnou, 7; Sant 
Josep (-1 partit), Castelldefels, Collblanc, 
ARENYS BÀSQUET I MATARÓ PARC BOET, 
6; Tortosa i Menorca, 5; Quart (-1) i Roser, 
4; Tarragona (-2) 3, Barberà (-2) 2 punts.

5a Jornada (21 i 22 octubre)
Aquest dissabte a les 20h el Mataró 
Parc Boet rep a casa al Barberà Team 
Values, equip que és cuer però ha jugat 
dos partits menys. Per la seva banda, 
l'Arenys Bàsquet té el sempre desitjat 
viatge a les Illes Balears, per jugar a Maó 
a la pista del CB Menorca.

El Feimat segueix 
intractable
4a Jornada (14-15 de setembre)
Mollet - Igualada ............................ 25 oct.
Castellbisbal - Olivar ........................77-63
Vic - Cerdanyola  ............................... 111-37
Andorra B - Pardinyes Lleida ......... 73-76
JAC Sants - Valls ................................ 51-66
MATARÓ FEIMAT - Salt ...................... 87-74
Palma - Cornellà ............................... 89-67

Classificació 
MATARÓ FEIMAT 8; Vic, Pardinyes Lleida, 
Palma i Valls, 7; Cornellà, Salt i Castell-
bisbal, 6; Mollet, Olivar i Cerdanyola, 5; 
Igualada, JAC Sants i Andorra B 4.
 
5a Jornada (21 i 22 octubre)
El Mataró Feimat visita dissabte a les 
17:45 la pista d'un dels seus persegui-
dors, el CB Valls.

- Grup C - B

86 ARENYS BÀSQUETt

77 MATARÓ PARC BOET

MATARÓ PARC BOET: Vàzquez (2), 
Canals, Hermoso (4), Naharro (10), Ros, 
Drakeford (17), Rubio (20), Mañés (17), 
Forcada (7).

PARCIALS: 21-25, 18-12, 19-18, 28-22.

Encert arenyenc. | FB ARENYS BÀSQUET
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Dues imatges del derbi mataroní, 
la setmana passada. | ARXIU

C. CATALUNYA 
- GRUP 2 -

Els equips mataronins 
perseguint al líder

5a jornada (14 i 15 d'octubre)

Gramenet - L'Hospitalet  ................ 60-62
Igualada - Banyoles  .........................76-56
BOET MATARÓ - Molins  ................... 65-42
Roser - PLATGES MATARÓ  .............. 50-57

Classificació 
L'Hospitalet 10, PLATGES MATARÓ 8; 
MATARÓ BOET DORI DORI (-1 partit), 
Viladecans (-1), Gramenet (-1) 7, Banyoles, 
Molins 6; Igualada (-1) 5; Roser (-1) 4.

6a jornada (21 i 22 d'octubre)
El Mataró Boet Dori Dori juga aquest diu-
menge a Banyoles davant el Bencriada a 
les 17:45 hores, amb la màxima ambició 
per seguir a la zona alta. 
Per la seva banda, el Platges de Mataró 
descansa.

el Esporttot

65 M. PARC DORI D. BOET

42 MOLINS DE REI

MATARÓ PARC DORI DORI BOET: Judy 
Jones (25), Barbena (2), Rovira, Giménez 
(9), Gibert (6), Graupera (3), Ruano (18), 
Massuet, Chacón, Solé (2), Roig.

PARCIALS: 13-5, 18-14, 18-6, 16-17.

BÀSQUET / VOLEI

Amb la moral agafada després de 
guanyar el Palau, l'equip taronja no 
va tenir cap mena de problema per 
guanyar un equip de la zona baixa. 
L'equip local va obrir forat al primer 
quart i va sentenciar totalment el 
partit en el tercer quart doblant la 
diferència que hi havia al descans. 
Una vegada més va destacar el po-
tencial anotador de Judy Jones, 
ben acompanyada per Olga Ruano, 
esplèndida sota cistella, capturant 
rebots i anotant.

50 ROSER

57  PLATGES DE MATARÓ

PLATGES DE MATARÓ: Gómez, Cuní 
(2), Balmes, Magriñà (7), Murat (2), Coll, 
del Moral (7), Harris (18), Hubbard (13), 
Washington, Milla (8).

PARCIALS: 13-20, 14-7, 13-14, 10-16.

Victòria dels dos equips femenins 
de Copa Catalunya de bàsquet

L'UEC LG Mataró encara no coneix 
el triomf a la 1a Estatal

L'equip masculí, per la seva 
part, encadena dues victòries 
a la 1a Catalana

El femení de l’UEC LG Mataró va 
rebre la segona derrota a la prime-
ra divisió estatal femenina en les 
dos jornades disputades. La difícil 
visita a Sant Cugat ja feia preveure 
que el partit seria molt complicat 
per a les noies d’Agustín Correa, 
que van tenir opcions en tots els 
sets, però que en els punts decisius 
veien com la major experiència i 

contundència de les locals feien 
molt difícil la gesta.

Les mataronines van perdre els 
dos primers per 25-22 i 25-21, per 
guanyar el tercer amb un ajustat 
24-26, que va donar emoció al matx. 
Però les santcugatenques es van 
imposar per 25-20 en el quart.

La pròxima jornada, diumenge a les 12:00 
al Pavelló d'Euskadi, el CV Mataró rep el 
Barça, un rival que també posarà les coses 
molt difícils a un equip que recordem que 
debuta enguany a la competició estatal.

L'equip femení del CV Mataró. | D.F.

Partit igualat, tot i que amb força 
alternatives. El Platges va dominar 
el primer quart, però es va encallar 
en atac en el segon i al descans el 
marcador estava igualat a 27. En el 
tercer quart Harris i Hubbard, que 
van anotar tots els punts d'aquest 
quart, van situar el Platges per da-
vant, però tot quedava obert (40-41). 
Al darrer període un parcial de 0-9 
va obrir forat i va permetre arribar 
al fi nal amb un triomf força còmode 
tot i la pressió de l'equip barceloní.

Emocionant victòria dels nois
L'equip masculí que juga a la 1a Catalana va 
aconseguir el seu segon triomf, novament 
al cinquè set, en un partit molt complicat 
davant l'Ametlla del Vallès, amb marcadors 
de 20-25, 25-23, 25-19, 21-25 i 15-13. Els nois 
entrenats per Míriam Esqué van ser millors 
en els punts clau del final del partit i altra 
vegada amb gran aportació dels juvenils.
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30 JOVENTUT MATARÓ

21 SANT CUGAT

JOVENTUT MATARÓ: Julian Felen-
bok, Quico Sola porters; Oriol Prat (5), 
Bernat Muñoz (10), Dani Aguilera (3), 
Bernat Bonamusa (6), Jan Bonamusa 
(3), Jaume Pujol (2), Lluís Plaza (1), 
Eric Zambrano, Manuel Núñez, Rubén 
Tardío, Oriol Vaqué, Martí Cantallops, 
Sergi Fuster, Berenguer Chiva.
PARCIALS CADA 5': 1-2, 3-2, 6-2, 10-2, 
12-4, 15-6 descans; 19-11, 21-15, 24-18, 
26-18, 28-20, 30-21.

25 SANT JOAN DESPÍ

27 JOVENTUT MATARÓ

JH MATARÓ: Noemí Pérez, Laia Argelich, 
Marta Espejo porteres; Ainhoa Gonzàlez, 
Ona Muñoz (3), Isabel Latorre, Sara Ruiz 
(2), Zara Verdugo (1), Ivet Rodríguez, 
Clara Poo (2), Sandra Fargas (11), Marina 
Seda, Maria Murillo (5), Irene Hernàn-
dez (1), Saray Romero (2), Clàudia Ruiz.
PARCIALS CADA 5': 0-2, 2-3, 6-6, 8-8, 
10-9, 13-12 descans; 15-14, 15-18, 16-20, 18-
22, 21-25, 25-27.

1A ESTATAL
MASCULINA

El Joventut es va retrobar amb 
el triomf en un partit que va sen-
tenciar a la primera part, ja que 
va arribar al descans amb els nou 
gols d'avantatge que acabaria te-
nint al fi nal.

L'equip local va sortir molt mo-
tivat, superant amb facilitat la de-
fensa visitant, amb els dos Bernats 
(Muñoz i Bonamusa), i Oriol Prat, 
molt efectius, i amb la defensa i 
la porteria ratllant a un alt nivell. 
I d'aquesta manera als 20' l'equip 
local ja guanyava de 8 (10-2) frenant 
molt bé l'atac santcugatenc, que 
va estar 17 minuts sense marcar, 
deixant un dels màxims golejadors 
de la lliga, com és Gerard March a 
zero. I al descans la diferència havia 
pujat als nou gols (15-6). 

Trio sòlid de líders
 
OAR Gràcia - La Roca .......................24-25
Bordils B- Sant Vicenç .....................28-23
JH MATARÓ - Sant Cugat ................. 30-21
Sesrovires- Granollers B ................. 32-24
Sant Quirze- Sant Joan Despí ........26-25
Esplugues- S.Esteve Palaut.  ........... 27-21
S. Martí Adrianenc- Sarrià ...............33-31
Palautordera- Montcada ..................31-34

Classificació 
Sant Quirze, Sesrovires, Sant Martí 
Adrianenc  10; La Roca, Esplugues, 8; 
Granollers B 7; OAR Gràcia 6; JOVENTUT 
MATARÓ, Montcada 4; Sarrià, 3; Sant 
Joan Despí, Sant Vicenç, Sant Cugat, 
Palautordera, Bordils B 2; Sant Esteve 
Palautordera, 0.

Sarrià - JH MATARÓ (DS 18:30 h) 
Partit en pista difícil davant un equip 
molt necessitat.

El Joventut en 5è lloc
Elda- Agustinos Alicante ................ 27-22
S.Joan Despí-JH MATARÓ  ...............25-27
Morvedre - S Vicenç .........................32-20
Amposta - Lleidatana  .....................24-26
OAR Gràcia - Dominicos ...................24-21 
Mislata - S. Quirze ..............................31-25
La Salud Tenerife- La Roca .............36-27
Classificació
Morvedre i Mislata 11; Elda 10; OAR Grà-
cia 8; JH MATARÓ; Sant Vicenç, La Salud 
Tenerife, Agustinos i Sant Joan Despí 
6; Lleidatana, Sant Quirze 4, La Roca, 
3;  Amposta 1, Dominicos Zaragoza 0.JH 
MATARÓ- Lleidatana (DS 18 h)

El JH Mataró rep un equip que havia 
arribat a jugar a la Divisió d'Honor, 
però que ara està per sota seu.

2a Catalana: Barberà- JHM B 32-28; 
Valldoreix- Llavaneres Caldes d'Estrac 
20-22; 1a Cat. Fem: Llavaneres Caldetes-
Terrassa 22-27; Juv. Masc.: JHM- Gavà 
36-27; Juv. Fem: JHM- Canovelles 20-16.

Fan una gran primera part per 
retrobar-se amb el triomf

El Joventut va aconseguir la seva 
segona victòria a pista contrària. 

Va frenar l'embranzida de l'equip 
local durant la primera part per arri-
bar al descans amb un ajustat 13-12. 

A la represa tot semblava trans-
córrer pel mateix camí, amb una 
gran igualtat. Però després del 15-
13, la defensa de l'equip mataroní 
va tancar espais, va poder córrer 
al contraatac, i va clavar un parcial 
de 0-7 en 9 minuts, per posar 5 gols 
de diferència al marcador. 

Va reaccionar l'equip local, però 
quan es va posar a dos dins l'últim 
minut Sandra Fargas, la màxima go-
lejadora del partit, va sentenciar.

A la represa l'equip visitant va 
intentar la reacció i en alguns mo-
ments es va posar a 6 gols, però 
el Joventut va controlar bé la si-
tuació i en el tram fi nal va fer una 
altra estrebada fi ns a la diferència 
fi nal de nou gols.

 Victòria de prestigi de les noies

Gran partit de Bernat Muñoz. | D.F.

Plata Estatal Fem.
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el Esporttot HOQUEI PATINS

PRIMERA ESTATAL 
MASCULINA

Empat entre dos 
candidats a l'ascens 
per començar 
1a Jornada (14 d'octubre)
Taradell - Alcobendas .............................. 3-3
Calafell - Sant Cugat ................................ 8-2
Manlleu - Sant Feliu .................................. 3-2
SHUM Maçanet - Alpicat .......................... 5-2
Vilanova - Jolaseta ...................................4-0
CH MATARÓ - Tordera ............................... 3-3
Rivas Las Lagunas - Vilafranca .............4-5

Classificació
Calafell, Vilanova, Maçanet, Manlleu i 
Vilafranca 3; Taradell, Tordera, MATARÓ 
i Alcodendas 1; Rivas Las Lagunas, Sant 
Feliu, Alpicat, Jolaseta i Sant Cugat 0.

Desplaçament complicat
L'equip de Quim López buscarà la prime-
ra victòria de la temporada a la difícil 
pista del Sant Cugat aquest dissabte a 
les 20:30h. La temporada passada hi van 
perdre per 6-4, a veure si aquesta poden 
treure'n un resultat positiu.

Són colíders
5a Jornada (14 d'octubre)
Palau Plegamans B - Vilassar .................4-1
MATARÓ - Igualada .....................................4-1
Noia - Cerdanyola B ................................... 1-2
Manlleu - Lloret .........................................0-2

Classificació grup B
CH MATARÓ i Cerdanyola 15; Palau Plega-
mans B i Igualada 9; Vilassar 6; Lloret i 
Manlleu B 3; Noia 0.

Derbi comarcal a Vilassar
Aquest dissabte 21 a les 17h, el Mataró 
juga fora després de quatre partits 
consecutius al Jaume Parera, visitant al 
Vilassar en el derbi maresmenc de la ca-
tegoria. Les d'Albert Bou volen mantenir 
la ratxa triomfal i sumar la seva sisena 
victòria consecutiva.

Els mataronins empaten 
al darrer minut contra els 
torderencs 

Els derbis amb el Tordera són tra-
dicionalment partits molt intensos 
pel CH Mataró, i el primer partit de 
lliga d'aquesta temporada no podia 
ser menys. Els visitants van posar 
el nivell de duresa molt alt, buscant 
el límit del reglament. Tot i això els 
homes de Quim López es van avan-
çar amb un gol de Cantero, però 

l'alegria no va durar gaire perquè 
poc després Martos empatava pels 
torderencs.

A la represa els visitants es van 
avançar amb un gol de Bernabé 
Garcia (1-2), però Montero va tor-
nar a igualar el marcador de seguida 
pels mataronins. El Tordera va seguir 
insistint en endur-se els tres punts 
i quan faltaven set minuts pel fi nal 
Martos de nou va fer el 2-3. Això va 
obligar al Mataró a lluitar de valent 
i tirar d'èpica per no perdre, i a falta 
de 40 segons, quan el tècnic local 
estava a punt de treure el porter per 
fer sortir un altre jugador, Lladó feia 
l'empat a 3 gols defi nitiu.

Deri molt igualat. | D.FERRER

3  CH MATARÓ

3  CP TORDERA

Sergi Grané, Jordi Bartrès, Eric Floren-
za, David Montero (1) i Oriol Lladó (1) 
equip inicial; Pablo Fernández, Guillem 
Molist i Alex Cantero (1).

Estrena amb empat del Club 
Hoquei Mataró en un derbi dur 

Nacional Catalana Les noies continuen amb pas ferm

Cinquena victòria conse-
cutiva de l'equip entrenat 
per Albert Bou, davant de 
l'Igualada 

En el cinquè partit de la temporada, 
quart consecutiu al Jaume Parera, 
el Club Hoquei Mataró femení va 
poder mantenir-se imbatut davant 
de l'Igualada, i de fet és un dels dos 
equips de la categoria que compten 
tots els seus partits per victòries, 
juntament amb el Cerdanyola.

La primera meitat del partit va 
ser molt igualada, i s'arribava al 

descans amb l'1-0 marcat per Aina 
Florenza, ja que les locals no van 
saber aprofi tar les seves ocasions. 
A la represa la Júlia Canal va fer el 
2-0 al transformar un penal, però 
un mal inici va complicar el partit al 
fer les visitants el 2-1 gràcies a un 
desafortunat gol en pròpia porta 
local. Tot i això les noies entrenades 
per Albert Bou van saber reaccio-
nar i els gols de Marta Mompart i 
el segon de Florenza van portar a 
la victòria del Mataró per 4-1.

4  CH MATARÓ

1  IGUALADA

CH MATARÓ: Ariadna Escalas i Paula 
Lladó (PS); Marta Soler, Carla Naranjo, 
Ariadna Chiva, Júlia Canal (1), Marta 
Mompart (1), Anna Fontdeglòria i Aina 
Florenza (2).
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144,60 € /Ud.
desde

sólo

MUEBLES DE BAÑO PARA
ESPACIOS REDUCIDOS

· Mueble+pica+espejo.
· Disponible en varios colores.
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214,95€

desde sólo

sólo

TODO EN PLATOS
DE DUCHA
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IronIronIronIronIron

CappuccinoCappuccinoCappuccinoCappuccinoCappuccinoCappuccinoCappuccinoCappuccinoCappuccinoCappuccino

BeigeBeigeBeigeBeigeBeigeBeigeBeige
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PLATO DE DUCHA
MODELO “ONE”
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· Mueble+pica+espejo.
· Disponible en varios colores.

PLATO PIETRA
120X70 BLANCO

¡SIN LÍMITE
DE UNIDADES!

136€/Ud.

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

· 120 x 80 Mismo precio.
· Disponible en más medidas.
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8  QUADIS CN MATARÓ

8  JADRAN SPLIT

QUADIS CN MATARÓ: Mario Lloret, 
Ramiro Veich (2), Josep Puig, Marc 
Corbalán, Víctor Fernàndez, Pol Bar-
bena (1), Samu Ruiz (1), Germán Yáñez 
(1 de p.), Edu Mínguez (2), Àlex Codina 
(1), Raul Loste, Albert Merino, Xavier 
Casabella (ps).
PARCIALS: 4-1, 1-2, 2-2, 1-3.

EUROCUP LEN          
2a fase

Una confabulació de resultats  
en la darrera jornada deixa 
fora el Quadis 

El Quadis CN Mataró afrontava una 
duríssima 2a fase de l'Eurocup a 
Budapest contra tres equips d'au-
tèntiques capitals del waterpolo 
com són Budapest, Split i Kotor. 

Al fi nal, tot i haver fet una ac-
tuació memorable, va quedar fora 
dels quarts de fi nal (passaven els 
dos primers) per una combinació 
de resultats nefasta en la darrera 
jornada, quan tothom ja tenia coll 
avall la classifi cació.

Remuntada contra els croats
En el primer partit el rival era el 
potent equip croat del Jadran Split, 
que va sortir en tromba, davant un 
Quadis encongit, per posar un 4-1 
al marcador. Però va reaccionar 
l'equip mataroní i dins el tercer 
quart va empatar a 5 gols. 

A partir d'allà igualtat i fi nal de 
partit agònic, amb la defensa del 
Quadis desfeta per les exclusions 
(16 per 8 del rival) i sense Víctor, 
Ramiro i Edu Mínguez. Tot i això 
l'equip va saber lluitar i un gol del 
capità Àlex Codina va empatar el 
partit a 8 gols a falta de 47 segons. 
Encara l'Split va tenir una jugada 
d'home de més, però el Quadis la 
va defensar bé per obtenir un punt 
molt valuós. 

El Quadis CNM fora 
dels quarts de final

1a jornada
QUADIS CNM- Jadran Split ................. 8-8
Ferencvaros- Primorac Kotor .........13-10
2a jornada
QUADIS CNM- Primorac Kotor ........... 9-8
Ferencvaros - Jadran Split ................17-3
3a jornada
Ferencvaros - QUADIS CNM ................11-4
Jadran Split - Primorac Kotor ......... 17-9

Classifi cació
Ferencvaros 9; Jadran Split 4 (28/34); 
QUADIS CN MATARÓ 4 (21/27); Primorac 
Kotor 0. A part del Ferencvaros, passa 
a quarts de final el Jadran Split pel 
superior nombre de gols marcats en 
igualtat de diferència de gols.

Actuació memorable del Quadis 
CNM a Budapest sense premi

Alegria després del gran triomf que semblava assegurar el passi. | CEDIDA

Proesa contra els montenegrins
En el segon partit esperava el 
Primorac Kotor, contra el qual 
s'havia perdut per 12-8 a la 1a fase 
d'aquesta Eurocup. El Quadis va 
sorprendre el seu rival amb una 
gran defensa i es va avançar amb 
un 3-1 que li va donar ales. Després 
es va arribar a dominar de tres gols, 
però en el darrer quart el Kotor 
va igualar a 7 portant el partit a 
un altre fi nal agònic. Aleshores el 
Quadis va mantenir la serenitat i 
dos gols de Corbalán i Yáñez, en 
mig minut, van posar dos gols de 
diferència, que ja van ser decisius... 
i deixaven la classifi cació a tocar. 

Drama en dos actes 
En la tercera jornada l'equip ma-
taroní bastant castigat per l'esforç 
dels dos primers dies no va poder 
fer res davant del Ferencvaros per-
dent de 7 gols i d'aquesta manera 
el seu golaverage era de -6. 

En el darrer partit jugaven Split i 
Kotor. Aquest darrer equip no tenia 
res a fer i l'Split havia de guanyar 
de més de 8, o de 8 marcant 11 
gols o més. S'esperava que la ri-
valitat fes que els montenegrins 
(un equip que només havia perdut 
de 3 contra Ferencvaros) lluitessin 
pel triomf, però no va ser així i el 
Jadran Split va guanyar pels vuit 
gols necessaris. Decepció total!

9  QUADIS CN MATARÓ

8  PRIMORAC KOTOR

QUADIS CN MATARÓ: Mario Lloret, 
Ramiro Veich, Josep Puig (1), Pol Bar-
bena, Corbalán (3), Víctor Fernàndez, 
Edu Mínguez, Raul Loste, Samu Ruiz, 
Àlex Codina, Germán Yáñez (4), Albert 
Merino (1), Xavier Casabella (ps).
PARCIALS: 3-1, 1-1, 3-3, 2-3.

11  FERENCAVROS

4  QUADIS CN MATARÓ

QUADIS CN MATARÓ: Mario Lloret, 
Ramiro Veich (1), Josep Puig (1), Marc 
Corbalán (1), Víctor, Edu Mínguez, Loste, 
Samu, Àlex Codina, Pol Barbena, Merino 
(1), Germán Yáñez, Casabella (ps).
PARCIALS: 4-0, 3-1, 2-1, 2-2.

el Esporttot WATERPOLO
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7  QUADIS CN MATARÓ

7  CN TERRASSA

QUADIS CN MATARÓ: Mario Lloret, 
Ramiro Veich (2), Puig, Marc Corbalán 
(1), Víctor, Mínguez, Bertrán, Samu, 
Àlex Codina, Pol Barbena (2), Merino, 
Germán Yáñez (2), Casabella (ps).

PARCIALS: 1-2, 3-1, 1-4, 0-2

10 CN SABADELL

5  LA SIRENA CNM

CN SABADELL: Laura Ester, Mati Ortiz, 
Anni Espar, Bea Ortiz (2), Farré, Leitón 
(1), Cordobés, Maica Garcia (3), Peña (1), 
Neushul, Domènech, Forca (3).

LA SIRENA CN MATARÓ: Debby 
Willemsz, Laura Vicente, Marina Zablith, 
Helena Lloret (1), Clàudia Abad, Maria 
Bernabé, Clara Cambray (1); Ciara 
Gibson (2), Marta Bach, Liana Dance, 
Ema Carevic, Carla Graupera (1). 

PARCIALS: 1-4, 5-1, 4-0, 0-0.

www.eltotesport.com |  P. 8WATERPOLO

DIV. D'HONOR        
FEMENINA

L'equip mataroní va començar 
molt bé, però les campiones 
van reaccionar

L'equip de La Sirena CN Mataró te-
nia una altra oportunitat d'obtenir 
un títol, però una vegada més es 
va haver de conformar amb el sub-
campionat en caure davant el CN 
Sabadell a la fi nal de la Supercopa 
Estatal disputada a València. 

I això que en aquesta ocasió 
l'equip de Florin Bonca va sortir de 
forma fantàstica, defensant molt bé 
i sorprenent les vallesanes amb un 
0-3 fulminant, amb gols de Lloret, 
Graupera i Gibson. I després del 
primer gol vallesà Clara Cambray 
encara va posar l'1-4 amb que va 
acabar el primer quart.

Però amb el 3-5, va arribar la re-
acció de l'equip sabadellenc, i quan 
Maica Garcia va començar a entrar 

Comença la lliga 
amb un altre duel a 
Sabadell
1a jornada (21 d'octubre)
Sabadell- LA SIRENA CNM
Terrassa - Dos Hermanas
Sant Feliu - Zaragoza
Rubí - Sant Andreu
Moscardó - Mediterrani

Aquest cap de setmana comença la 
Lliga de Divisió d'Honor femenina i 
ho fa ni més ni menys que amb un 
altre duel entre Sabadell i La Sirena 
CN Mataró, o sigui el campió i el 
subcampió.
Serà aquesta la 19a vegada que els 
dos equips s'enfronten en partit de 
lliga a Sabadell, incloent-hi 6 partits 
de "play-off". I sempre ha guanyat 
el Sabadell per resultats que van 
d'un 23-4 la temporada 2007-08, fins 
un ajustat 11-9 a la final de fa dues 
temporades. La temporada passada 
a la fase regular el resultat va ser de 
12-9 i a la final de 14-10.

El Sabadell és líder
2a jornada (14 d'octubre)
Sabadell - Canoe ................................... 9-7
QUADIS CNM - Terrassa .........................7-7
Molins - Barceloneta ...........................4-15
Mediterrani - Echeyde Tenerife.........8-5
Catalunya - Navarra .............................6-8
CN Barcelona - Sant Andreu ...............7-3

Classificació 
Sabadell i Barceloneta 6; Mediterrani i 
Terrassa 4; CN Barcelona, Sant Andreu, 
Navarra 3; Echeyde, Canoe, Molins i 
QUADIS CNM 1; Catalunya 0.

El Quadis juga el dimecres 25
El Quadis CNM jugarà el partit de la 3a 
jornada el proper dimecres a les 20:45 
hores a la piscina Sant Jordi on el 
rebrà el Catalunya. L'equip barceloní 
encara no ha puntuat. La temporada 
passada es va aconseguir el triomf 
per 8-12, en la que és una de les 5 
victòries en les 21 visites al "Cata".

Un altre subcampionat per 
a La Sirena CN Mataró

Subcampionat a València. | CN MATARÓ

en joc la diferència es va reduir i 
esfumar i al descans el Sabadell 
ja dominava per 6-5. I després va 
continuar la seva exhibició, amb 
Laura Ester aturant-ho tot, davant 
un equip que es va quedar col·lapsat 
i ja no va reaccionar, encaixant un 
parcial de 7a 0.

Div.Honor Masc.

Moltes alternatives i just empat

El Quadis afrontava el partit de 
dimecres a la tarda força tocat pel 
viscut a Budapest a l'Eurocup, i 

els egarencs ho van aprofi tar per 
avançar-se 0-2. Però va reaccio-
nar l'equip local amb un parcial de 
4-0 en moments de gran encert 
en el xut. 

A la represa el Terrassa va de-
fensar més fort i amb l'encert de 
la seva promesa Sanahuja es va 
posar per davant 5-7. El Quadis 
va tornar a treure forces d'on n'hi 
havia poques i amb dos gols en su-
perioritat va aconseguir un molt 
just i valuós empat.
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0  MONTCADA

2  CE MATARÓ

CE MATARÓ: Pol, Lluís, Kiku, Isma, 
Yustos, Parri, Fiti (Sergi, 39'), Youssef 
(Dani, 65'), Ricky (Rodri, 78'), Alex 
Cañadilla (Sergio López, 82') i Bargalló 
(Ignasi, 82') .

GOLS: 52' BARGALLÓ (0-1); 77' BARGA-
LLÓ (0-2).

SEGONA
CATALANA

L'equip groc-¡-negre guanya en 
el camp d'un rival directe

El CE Mataró va aconseguir el tri-
omf al camp del Montcada, i la di-
ferència del marcador li permet 
situar-se com a líder pel golave-
rage general.

La primera meitat va ser molt 
igualada amb els dos equips res-
pectant-se i arriscant només el 
necessari, i això va fer que no es 
veiés pràcticament cap ocasió de 
gol. Els mataronistes no van tenir 
el control de la situació davant un 
centre del camp local molt fort i 
ben posicionat, però al darrere la 
defensa es va mostrar molt segura, 
i es consolida com la menys gole-
jada amb només 2 gols encaixats.

A la represa el joc es va animar 

El CE Mataró  és líder

7a jornada (15 octubre)

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

Classificació 
CE MATARÓ i Europa B 16; Districte 030 
CE,  Guineueta 14; SANT POL i Besós BV 13; 
MASNOU i Llefià 12, Montcada 11; Canyelles 
10; Sarrià 9; ARGENTONA, LLAVANERES 8; 
Parc 7; Hermes 5; S.Andreu Barca 3; Pife-
rrer 1; Sant Adrià i 0.

8a jornada (22 d'octubre)

CE MATARÓ - LLAVANERES  (DG 18 h)
Europa B- SANT POL (DG 16:45 h)
HERMES- Canyelles (DG 12 h)
ARGENTONA- Llefià (DS 17 h)
MASNOU- Guineueta  (DG 12:30 h)

Primer derbi de la temporada
El CE Mataró afronta el primer derbi 
comarcal de la temporada en el dia 
de la presentació de tots els seus 
equips (que es farà a partir de les 16h) 
cosa que endarrereix una hora l'inici 
habitual, que començarà a les 18h.
La temporada passada el Llavaneres 
va posar les coses molt complicades 
i  el Mataró va guanyar per un ajustat 
2-1, amb gol de Bargalló poc abans del 
final, igual que havia passat en el 2-3 
de la primera volta a Llavaneres.
Interessants partits també a Argen-
tona i el Masnou, on reben dos dels 
equips de la part alta.

RESULTATS DE LA BASE 
PREFERENT JUVENIL.-CE  Mataró A - 
Parets  4-1; Nàstic Manresa - CEM 1-1. 
PREFERENT CADET.- CE Mataró - Funda-
ció Grama  1-3; 
DIVISIÓ D'HONOR INFANTIL.- Jabac Te-
rrassa- CE Mataró 1-0. El CEM després 
d'aquesta derrota ha baixat al 8è lloc.

 Bargalló destapa el pot dels gols 
per coŀ locar el Mataró líder 

i gràcies a una transició el Mataró 
va aconseguir avançar-se gràcies a 
l'encert de Bargalló. Els locals van 
estirar més les seves línies, però 
el Mataró va saber fer el segon 
gol que va donar la tranquil·litat 
per encarar el tram fi nal sense 
patiments. De nou va ser Bargalló, 
que amb cinc gols és el màxim go-
lejador del grup.

2  LA LLÀNTIA

3  POBLE SEC

LA LLÀNTIA: Lloret, Llavero, Serrano 
(Omar 60'), Ibra, Ángel Vega (Moha 
Elkasmy 80'), Montes, Lamin, Bertolín 
(Kanteh 68'), Arafan, Seidou, Jordi Cano.

3  YOUNG TALENT

2  ROCAFONDA

ROCAFONDA: Gracia, Berenguerl, 
Gerardo Almazán, Soto, Aguila, Touré, 
Brassier, Dembo, Paby, Soufian, Oumar.

L'equip llantienc ja encadena cinc 
jornades sense guanyar. Arafan va 
fer el 1-0, però els visitants van em-
patar en el darrer minut de la pri-
mera part. A la represa Jordi Cano 
va fer el segon, però de seguida 
van empatar els visitants, que van 
decidir el matx en el darrer minut.

L'equip rocafondí va fer el millor 
partit de la temporada i va estar 
ben a prop de la sorpresa al camp 
del líder. Oumar i Dembo va posar el 
0-2. Però els badalonins van empa-
tar abans del descens. A la represa 
el Rocafonda va resistir bé, però 
quan faltaven deu minuts l'equip 
badaloní va sentenciar. 

Solidaritat abans del partit. | CE MATARÓ

TERCERA CATALANA

el Esporttot FUTBOL
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L'atac arlequinat va imposar-se a la defensa del Pla d'en Boet. | DANIEL FERRER

TERCERA
CATALANA

Cirera continua segon

7a jornada (15 octubre)

LA LLÀNTIA- Poble Sec ......................... 2-3
La Salut- Premià Dalt ...........................2-0
PLA D'EN BOET- MATARONESA ............. 1-3
Santvicentí - MOLINOS .......................... 1-3
Cabrils - Arenys de Mar ........................4-1
Singuerlín- Calella ................................ 4-2
CIRERA - Vilassar Mar B ........................ 2-1
Pomar- Lloreda ......................................0-3
Young Talent- ROCAFONDA ................. 3-2
Classificació 
Young Talent 17, CIRERA 16, Singuerlín 
15; MOLINOS i Poble Sec 13, Cabrils 12; 
Arenys Mar 11, La Salut 10; MATARONE-
SA, Lloreda, Premià Dalt, Santvicentí, 
Calella 9; LA LLÀNTIA 8; Pomar i 
Vilassar Mar B 5; PLA D'EN BOET 1; 
ROCAFONDA 0.
8a jornada (21/22 octubre)
MOLINOS - LA LLÀNTIA (DG 12 h)
Premià Dalt - CIRERA (DG 12 h) 
Lloreda - PLA BOET (DS 18:30 h)
MATARONESA - Santvicentí (DS 16:30 h)
ROCAFONDA - Pomar (DG 11:45 h)

El derbi als Molins
Aquesta setmana tornem a tenir derbi 
i serà al camp de Molins-Vista Alegre 
on rebran La Llàntia. La temporada 
passada el resultat va ser 3-2 per als 
locals.

La Mataronesa s'imposa en el 
derbi de la jornada al Pla d'en Boet

1  SANTVICENTÍ

3  MOLINOS

MOLINOS: Ramos, Keita, Abel Moreno 
(Óscar 67'), Héctor, Adrià Artero, Roca, 
Isra, Rubén Moreno (Manrique 67'), 
Toni Martín (García Mesa 80'), Augusto 

1   PLA D'EN BOET

3  MATARONESA

PLA D'EN BOET: Xavi, Alexis, Manu 
(Elias 46’), Lluc, Carrasco, Eric (Moussa 
46`), Carlos, Reyes (Javi 60’), Sergi 
(Valencia 60’), Cortes (Marc 46’), Vela. 
MATARONESA: Rabassa, Navarro, 
Cobos, Lianes (Camara 46’), Espin (Koke 
65’), Beltran, Ariel (Cristian 70’), Moya 
(Marc 46’), Axel (Ibra 70’), Nabil, Marcelo.

El partit va començar amb inten-
sitat per part de la Mataronesa, 
però no va ser fi ns al 24' en què 
es va avançar quan Marcelo, va 
transformar una pena màxima. I 
dos minuts més tard Àxel va acon-
seguir el 0-2. 

El Boet ho va intentar i en una 
contra l'àrbitre assenyalà penal que 
Reyes s'encarregà de transformar. 
Sense temps per assimilar el resul-
tat, Cobos va aconseguir el tercer 
gol visitant en el 36'. 

La segona meitat va començar 
amb un Boet més incisiu fent mè-
rits d'ampliar el seu caseller, posant 
cèrcol a la porteria de Rabassa, que 
contestava amb actuacions de mè-
rit. La Mataronesa tampoc no va 
saber aprofi tar les ocasions que va 
disposar per ampliar el marcador. 
En els últims compassos del par-
tit el joc va decaure en intensitat 
fruit de la calor i l'esforç realitzat 
per part dels dos equips.

Bon partit del Molinos davant un 
equip que feia quatre jornades que 
no perdia. Van controlar bé l'inici 
dels locals i als 33' Héctor Deniz 
va fer el 0-1. A la represa, als 65', 
Augusto va fer el segon, però de 
seguida van encaixar un gol en prò-
pia porta, i això va portar a un fi nal 
emocionant resolt a poc de l'aca-
bament amb un gol de Manrique. 

2  CIRERA

1  VILASSAR B

CIRERA: Jan Pol, Ximillo (Baba 72'), 
Albertito, Izar (Joel 46'), Isaac, Yustos, 
Pereira (Othman 28'), Pol, Peque (Joan 
65'), Albert Garrido (Borja León 63'), 
Aleix Tarrés.

Magnífi c partit amb moltes ocasi-
ons de gol. Pol Esperalba va avançar 
el Cirera, però l'equip visitant va 
empatar al quart d'hora de joc. A 
la represa el joc va continuar molt 
intens i als 67' Joel després de gran 
jugada personal va posar el 2-1 que 
seria defi nitiu, perquè després Jan 
Pol va fer una gran aturada.

www.eltotesport.com |  P. 10FUTBOL
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Gran partit dels de Sabaté. | ARXIU

El Futsal Aliança Mataró va empa-
tar a casa davant el FS Manresa, 
un dels històrics del futbol sala 
català i ferm candidat a pujar a 2a 
A, i amb jugadors que han estat a 
1a divisió com Corvo o Oussama. 
Un punt de prestigi per un Futsal 
Mataró que va veure com el pave-
lló Teresa Maria Roca es va omplir 
per veure un senyor partit de fut-
bol sala, segurament un dels mi-
llors que es recorda haver vist en 
aquest pavelló.

El matx va tenir dues parts ben 
diferenciades, a la primera els vi-
sitants van estar més encertats i 
van marxar al descans amb dos gols 
d’avantatge (0-2). Els mataronins 
no estaven jugant malament, però 
els manresans van ser molt més 
efectius de cara a porteria.

A la represa els mataronins van 
capgirar la situació, amb gols de 
Cristian Villarín i un parell del jove 
Azhar Chiheb, sortit del planter ver-
mell, que feia el 3-2. Però llavors el 
Manresa va demostrar perquè és un 
dels millors equips de la categoria i 
jugant amb el porter jugador va fer 
l’empat a 3 a tres minuts pel fi nal. 

Primera victòria del femení
El sènior femení del Futsal Aliança Mataró, 
entrenat per Carol Codina, va aconseguir la 
primera victòria de la temporada a la pista 
del Jesus Maria (3-4). Van marcar Carla 
Tortajada i Anna Munné abans del descans 
(2-2), i les mateixes jugadores a la represa. 
La portera Mireia Neddermann va fer una 
gran actuació evitant l'empat local.

Empat de prestigi del Futsal 
Aliança davant el líder de 2a B

2A DIVISIÓ B
GRUP 3
El filial és líder
6a jornada (14 i 15 d'octubre)
Dènia - Santa Coloma ..........................5-4
Catgas B - FS CANET  ............................. 2-1
Escola Pia Sab. - Olímpic Floresta ....4-4
Bellsport - Linyola ................................11-4
CN Sabadell - Barceloneta .................. 7-5
Salou - Cerdanyola ............................... 3-2
Pallejà - Castelldefels .......................... 6-2
FUTSAL ALIANÇA MAT - Manresa ....... 3-3

Classificació 
Catgas B 16; CN Sabadell, 15; i Manresa 
14; Bellsport i Salou 12; Pallejà, Cas-
telldefels i Barceloneta, 10; Dènia 7; 
FUTSAL ALIANÇA MATARÓ 6; CANET, La 
Unión i Floresta, 4; Cerdanyola 3; Esco-
la Pia (-1 p.), 2; i Linyola (-2 partit), 0.

7a jornada (21 i 22 d'octubre)
Aquest diumenge al migdia el Futsal 
Aliança Mataró visita la pista del CCR 
Castelldefels, un bon equip que ha su-
mat ja 10 punts en aquest campionat, 
però que ve de perdre. Per la seva 
banda, el Canet juga a casa (12:30h) 
contra l'Escola Pia de Sabadell.

3A NACIONAL
Grup 1
Derrota de l'Spall 
Ciutat de Mataró (1-4)
L'SPALL Ciutat de Mataró va perdre 
davant la Grama en un partit en el qual 
va topar amb el porter visitant, i va anar 
sempre per darrere al marcador. Abdel 
va fer el 1-2 ja dins la segona part, però 
en els minuts finals l'equip visitant va 
sentenciar amb dos gols. 
4a jornada (14 i 15 d'octubre)
SPALL CFS MATARÓ - FE Grama ..........1-4 
SANT JOAN VILASSAR - Lliçà ...............1-4
PREMIÀ DE MAR - Isur Terrassa ......... 2-5
Classificació 
Ripollet, 12; Broncesval, Studi Barcelona, 
Montsant, Isur Terrassa i Lloret, 9; Fund. 
Esp. Grama, 8; Vallseca 7; Lliçà d'Amunt, 
6; Vacarisses, 4; SPALL CFS MATARÓ, 
Sant Cugat i PREMIÀ DE MAR, 3; SANT 
JOAN VILASSAR i Castellar, 1; Arrels, 0.

L'SPALL Ciutat de Mataró visita aquest 
dissabte (17h) la pista del Lloret Costa 
Brava, un dels equips de la zona alta.

3  ALIANÇA MATARÓ

3  FS MANRESA

Club Escacs Mataró campió de 
Catalunya sub-14

Per segon any consecutiu, el Club Escacs 
Mataró es va proclamar campió de Catalun-
ya per equips a la categoria sub-14 en cam-
pionat disputat a La Pineda (Tarragona).  

L'equip A del Club Escacs Mataró 
compost per Ramon Álvaro, Hugo Barrionue-
vo, Tomeu Sañudo, Aleix Fernández, i Eloi 
Castillo com a delegat ha repetit el primer 
lloc del podi de l'any passat, fita que pocs 

clubs tenen al seu palmarès.
L'equip B format per Sergio Man-

cha, Ferran Granell, Ferran Rocamora, 
Bernat Agapito, Víctor Gabañach i Joan 
Manel Marches com a delegat va acabar en 
7è lloc. Individualment Hugo Barrionuevo va 
aconseguir el diploma al millor segon tauler 
i Tomeu Sañudo al millor tercer tauler de la 
categoria.

el Esporttot FUTBOL SALA
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Albert Ramos arriba fins als 
Quarts de final a Xangai

Clàudia Luna (CN Mataró) 
tercera a Vilanova

Ramos a Xangai. | @ALBERTRAMOS88

Èxits en poomsae 
a Barcelona

Setze títols al Campionat de 
Catalunya de promoció de 
poomsae

El passat diumenge es va disputar el 
campionat de Catalunya promoció de 
Taekwondo de Poomsae infantil i d'adults al 
pavelló de la Mar Bella de Barcelona i entre 
el CD Tonbal i el Hwarang van aconseguir 16 
títols i 42 medalles.  

El CD Tonbal va assolir 29 medalles i dot-
ze títols que van ser per a Aroa Rodríguez 
(sènior 1A), Rubén Ponz (sènior 2B), José 
Antonio Vélez (Màster A), Adrián Casado 
(cadet B), Saul Avellaneda (infantil A), Pol 
Torres (infantil B), Pau Valverde (infantil 
A), Miguel Ángel Casado (Benjamí B), Josep 
Iglesias (prebenjamí B), Marta Montoro, 
Carla Bernaola i Núria Martin (trio cadet), 
Sergi Serpukhovitinov, Wail Eddebhi i Pau 
Gallego (trio aleví) i Ariana Larrosa, Abril 
González i Judith Gómez (trio aleví).

Per la seva part el Hwarang va aconse-
guir tretze medalles i quatre títols que van 
ser per Michelle Luque (aleví A), Sílvia Roig 
(infantil A), Iris Vilardaga, Carla Vazquez, 
Paula Luque (trio infantil) i Arnau Carrés, 
Álex Vázquez, Sergio Mancha (trio cadet).

Pere Ribas subcampió de la 
6a categoria a tres bandes

El jugador del CB Mataró Pere Ribas va 
aconseguir el subcampionat de Catalunya 
de 6a categoria en la modalitat a tres ban-
des. El passat cap de setmana va començar 
la Lliga de l'Amistat de quatre modalitats 
de categories petites. El CB Mataró va per-
dre a Sants per 6-2, amb un equip format 
per dos juvenils (Raúl Uceda i Adrià Torres), 
i dos sèniors (Jordi Cervera i Pere Ribas).

La UD Cirera recull material 
per enviar al Senegal

La UD Cirera en una altra de les seves mag-
nífiques campanyes ha recollit una gran 
quantitat de material per enviar a l'equip 
Sedhiou Cirera del Senegal, destacant 
105 samarretes, 32 parells de botes i 21 
pilotes. Donen les gràcies a tots els qui han 
col·laborat.

Bon paper del mataroní que 
va caure amb Marin Cilic, nú-
mero 5 del món

El tennista mataroní Albert Ra-
mos Viñolas es va classifi car per 
als quarts de fi nal del torneig 
Màsters-1000 de Xangai a la Xina, 
derrotant en dos sets (7-6, 6-4) 
l'alemany Struff (número 58 del 
món), que el dia abans s'havia des-
fet del sudafricà Kevin Anderson, 
recent fi nalista de l'Open USA. Allà 
no va poder amb el croat Marin 
Cilic (número 5 del món) que el 
va derrotar per 6-3, 6-4.

L'equip del CN Mataró 
va acabar en 8a posició

Diumenge es va disputar a Vilanova 
el darrer triatló puntuable per la 
lliga Catalana de Triatló amb més 
de 350 participants. El més remar-
cable va ser la tercera posició ab-
soluta, i primera sub-23, de Clàudia 
Luna. Amb les cadets Maria Andreu 
i Mireia Àlvarez l'equip va acabar 
en quart lloc. En nois Guille Cortijo 
va acabar 20è, Jordi Fernàndez 
24è i Ivan Roca 58è, per col·locar 
l'equip en 8a posició. 

Luis Diogo Silva a Hawaii
Luis Diogo Silva, el triatleta del CN 
Mataró, va participar en la mítica 

Ironman de Hawaii,  que era el cam-
pionat del Món d'aquesta distàn-
cia, acabant en el lloc 194 del seu 
grup d'edat.

Tots i uns problemes al taló, va 
acabar en un temps de 10:56:26 
després de fer el 3,800 km a la 
bahia de Kona (59:04), 180 km de 
ciclisme (5:13:00) i la marató amb 
una temperatura de 30ºC (4:33:00).

Novetats del Club 
Billar Mataró

Campanya solidà-
ria del Cirera
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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 

Ancien y el mundo mágico  [dv.] 20:15  [ds.] 01:00  [dg.] 12:00

El pequeño vampiro  12:15  16:15  18:20

Geostorm  12:10  16:00  18:20  20:15  22:40  01:00   

La piel fría  20:30          [En VOSE] 22:45
 [En català] 12:10  16:00  18:15  01:00     [exc. dm.] 22:45

Annabelle 2 12:15  16:00  18:00  20:20  22:40  01:00

El castillo de cristal 12:15  00:50

El muñeco de nieve 12:00  16:00  18:30  20:10    
 [exc. dl.] 21:30  01:00          [En VOSE] 12:20

La suerte de los Logan [esc. dm.] 20:00  22:30

Blade Runner 2049 12:00  16:00  18:40  22:00 
 [Exc. dl.] 20:30  23:45      [En VOSE]  12:10

La montaña entre nosotros 
 [exc. dl.] 20:10          [exc. dl.] 22:30          [exc. dl.] 20:25  22:45

Toc Toc 18:20  20:45  22:50  01:00            [dll.-dj.] 15:50

Tu mejor amigo 16:00  18:05          [ds.] 12:10

Operación cacahuete 2 12:15  16:10  18:10

La llamada 19:10          [exc. dl.] 22:40          [dl.] 21:30

El lego ninjago. Película 12:15  17:00       

Kingsman: El círculo de oro 15:50  22:00  00:00 

Tadeo Jones 2 18:10       [dv.-dg.] 12:15  16:00 

It                       19:15  21:00                 Barry Seal 00:50

La cordillera            01:00                   Madre! 15:50  23:45

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

50 primaveras 
 21:00 (dj 19 oct.) V.O.S.E.      21:00 (ds 21 oct.)          19:00 (dg 22 oct.)  

Laban, el petit fantasma 17:00 (dg 22 oct.)    

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

La decisión del rey 18:00  20:30 (dg 22 oct.)    18:00 (dl 23 oct.)

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

Geostorm  16:00  18:10  20:20  22:30

La piel fría  18:10  20:15         [En català] 16:00  22:20

Els barrufets 3 (Cicle Cinc) [ds.] 16:15

El muñeco de nieve 18:10  20:15  22:30

Annabelle 2 16:00  18:10  20:20  22:30

La suerte de los Logan  20:00    [dl.-dj.] 19:45 

Tu mejor amigo 16:00    [dl.-dj.] 17:45   

Operación cacahuete 2 16:00  18:15    

Blade Runner 2049 16:00  19:10  22:15    [dl.-dj.] 19:20  22:00   

Toc Toc 18:00  20:30  22:30 

La montaña entre nosotros  20:00 

Toc Toc    18:00  20:30  22:30          Mother  22:15    [dl.-dj.] 22:30 

El lego ninjago                 16:15           Kingsman 22:15 

Tadeo Jones 2 16:00  18:00        [dl.-dj.] 17:45

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema
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 El Festival Internacional de 
Cinema Fantàstic de Sitges ha 
premiat en la seva 50a edició el 
fi lm 'Jupiter's Moon', de Kornél 
Mundruczó, com a millor pel-
lícula. Es tracta d'un fi lm hongarès 
que aborda la temàtica dels refu-
giats sirians que intenten passar 
de Sèrbia a Hongria. La pel·lícula 
també s'ha endut el guardó als 
millors efectes especials. 

D'altra banda, el premi especial 
del jurat ha recaigut en el thriller 
psicològic 'Thelma', del noruec 
Joachim Trier, un fi lm que també 
s'ha emportat el guardó a millor 
guió, que signen Joachim Trier i 
Eskil Vogt. La jove francesa Coralie 

'Jupiter's Moon' guanya Sitges

Fargeat s'ha endut el guardó a la 
millor direcció per la seva ope-
ra prima 'Revenge'. Els premis a 
la millor interpretació femeni-
na i masculina han recaigut per 
a Marsha Timothy ('Marlina the 
murderer in four acts') i Rafe Spall 
('The Ritual'). El palmarès de la 
Secció Ofi cial del Festival de Sitges 
s'ha completat amb el premi a 
millor fotografi a, que ha recaigut 
en Andrew Droz Palmero per 'A 
Ghost Story', mentre que el Gran 
premi del públic ha anat a parar 
al curtmetratge 'R.I.P', de Pintó & 
Caye. El jurat ofi cial del Festival 
de Sitges estava format per cinc 
personalitats de l'univers fantàstic.

  

Pregunta de la setmana
Per quin telefilm va rebre un 
Globus d'Or Glenn Close?

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

Resposta del núm. 1789
"¿Sueñan los androides con 
ovejas eléctricas?"

Guanyadors:
· Xavier Magre Misse
· Òscar Valdivielso Hoyuelos

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

'Thelma' s'endú el guardó del jurat del 50è Festival

núm. 1791 del 20 al 26 d'octubre de 2017
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Cinemes Les estrenes

GEOSTORM

Un enginyer que dissenya satèl·lits es 
veurà obligat a viatjar a l'espai amb el 
seu germà, amb qui fa anys que no es 
parla, per viatjar a l'espai i salvar el 
planeta d'una tempesta artificial catas-
tròfica. 
Direcció:  Dean Devlin,  Danny Cannon
Intèrprets: Gerard Butler,  Jim Sturgess,  
Abbie Cornish
109min

LA PIEL FRÍA

Una pel·lícula de terror que té lloc en una 
illa perduda en mig de l'oceà. Dos homes es 
defensen cada nit d'unes extranyes criatures 
marines sotmesos a una gran tensió. Hauran 
de replantejar-se com enfrontar al desconegut 
per combatre-les. 
Direcció: Xavier Gens
Intèrprets: David Oakes,  Ray Steven-
son,  Aura Garrido,
101min

ANCIEN 
Y EL MUNDO MÁGICO

Prefectura d'Okayama, 2020, just abans 
dels Jocs de Tokio. Es tracta d'un drama 
de ciència-ficció que mostra la història 
d'una jove anomenada Kokone i un 
sidecar que es transforma en robot, en 
Hearts. 
Direcció: Kenji Kamiyama
Intèrprets: Animació
110min

HANDIA

Després de lluitar a la guerra, en Martín 
torna i descobreix que el seu germà 
petit és molt més alt del normal. Con-
vençut que tothom voldrà pagar per 
veure'l, comencen un viatge per Europa 
per guanyar diners i fama. 
Direcció: Jon Garaño,  Aitor Arregi
Intèrprets:  Ramón Agirre,  Eneko Sa-
gardoy,  Joseba Usabiaga
114min

LA CASA TORCIDA

Una adaptació de la novel·la d'Àgata 
Cristhie que comença amb l'assassinat 
del cap d'una família grega adinerada. 
Tot succeeix poc després que la seva 
néta presenti el seu promès, el qual és el 
fill d'un detectiu d'Scotland Yard. 
Direcció: Gilles Paquet-Brenner
Intèrprets: Glenn Close,  Terence 
Stamp,  Christina Hendricks
95min

RED DE LIBERTAD

A França, a principis de la Segona Guerra 
Mundial, una jove cuida infants orfes i 
abandonats. Tot canvia quan hi ha una 
revolta al poble i entren els nazis, els 
quals instal·len molt a prop del seu po-
ble un camp de concentració.
Direcció: Pablo Moreno
Intèrprets: Assumpta Serna,  Giulia 
Charm,  Luisa Gavasa
128min
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El cartell del documental Peiró42

En la presentació de l'acte d'aquest dissabte, el di-
rector de 'Peiró42' Eloi Aymerich teoritzava sobre la 
legitimitat d'esgrimir la seva figura com a referència. 
No deixa de ser una elecció que, sense coneixement 
de causa, podria estranyar. Un dirigent anarquista 
que va arribar a ser ministre del govern espanyol 
en el temps més convuls d'aquest país com va ser 
la Guerra Civil és difícil que acabi esdevenint un re-
ferent en valors. Però Joan Peiró ho és i bona mos-
tra d'això és que a l'homenatge d'aquest 2017 l'han 
precedit accions prèvies fins i tot en ple franquisme. 

Peiró era una figura molt respectada a la ciutat, 
una persona de qui es parlava bé. Pel que va fer en 
l'àmbit estatal però també local, on va ser redactor 
dels estatuts i director del Forn del Vidre –tot i que 
no fundador, com s'afirma sovint de forma errònia– 
i també pel seu paper durant la Guerra Civil amb el 
conegut recull d'articles 'Perill a la rereguarda' en 
què denunciava el descontrol dels primers compas-
sos posteriors al Cop d'Estat. 

Joan Peiró és una de les figures més 
importants del segle XX mataroní i, 
a la vegada, un dels mataronins més 
transcendents a nivell estatal. La com-

memoració de l'Any Peiró aquest 2017 es fa en 
el 75è aniversari del seu afusellament en mans 
del règim franquista però la seva figura, record i 
referència ha estat constant durant les darreres 
dècades. Aquest dissabte, a les nou de la nit, un 
espectacle escènic i documental amb entrada 
lliure al Monumental ha de servir per tornar a 
fer més gran la taca d'oli de coneixement de la 
figura d'aquest dirigent anarcosindicalista en-
cara tan vigent avui. Però què té d'especial la 
seva figura? Per què Peiró?

Per què  
Joan Peiró?REPORTATGE

Text: Cugat Comas

Fotos: Daniel Ferrer

La figura de l'anarcosindicalista segueix sent 
preeminent i el seu record i valors, ben presents

Tot 7,8,9 reportatge Peiró.indd   2 18/10/17   19:37



DES DE 29.900 €*

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

 

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

 

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

AVENTURA.
ÉS AL NOSTRE ADN.

DISCOVERY SPORT.

 

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

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

Discovery_150x228_TOT MATARO_CAT_25-4-17.pdf   1   25/4/17   11:35



L'anagrama de l'Any Peiró, a l'esquerra, i dos fotogrames del documental, a la dreta

És curiós veure com el desembre del 1975, pocs 
dies després de la mort de Franco, Edicions 62 edita 
un llibre sobre la seva figura o com un Ajuntament 
encara emanat del franquisme aprova el març del 
1976 –tres mesos i escaig després del 20N– dedicar-li 
un carrer a la ciutat. Un Ajuntament predemocrà-
tic honorant un anarcosindicalista. Altre cop: per 
què Peiró?

Aymerich assegura que "la història és una lliçó i 
la de Joan Peiró fa referència als millors valors de 
Mataró". Pel director de l'espectacle d'aquest dis-
sabte i el documental que es podrà veure a Mataró 
Audiovisual el dia 28 "és un referent del pacifisme, 
l'obrerisme, el diàleg i l'entesa" i s'atreveix a invo-
car-lo en clau actualitzada. En la mateix roda de 
premsa, l'Alcalde David Bote definia Peiró com a 
"figura íntegra i transversal, referent i far de gent 
molt diferent". La diagnosi, en aquest cas sembla 
que és clara: però per què Joan Peiró desperta 
encara aquesta mena d'atenció quasi unànime?

Un referent d'un temps convuls

Joan Peiró va ser un líder obrer i sindical fet a si 
mateix. Treballa al vidre des dels vuit anys i aprèn 
de gran a llegir i escriure, per acabar fent-ho i excel-
lint fins i tot des d'un punt de vista teòric de l'anar-
cosindicalisme. Va ser secretari general de la CNT 

a nivell estatal –quan es tractava d'un sindicat de 
màxima ascendència a Catalunya, València, Múrcia 
o Aragó– i també és conegut el seu pas pel govern 
de la República –sí, un anarquista al govern!– com 
a Ministre en els primers compassos de la Guerra. 
Un dels experts en Joan Peiró que apareix al docu-
mental de Clack és el mataroní Josep Puig Pla que 
el defineix com "un home fidel als seus principis que 
sempre defensa les seves posicions contra qui sigui". 
L'historiador mataroní rememora com "s'enfronta 
a la secció més radical dins de l'anarquisme primer 
dins la pròpia CNT, però també contra els seus pro-
pis companys arran del descontrol a la rereguarda 
a l'inici de la guerra o acaba morint per les seves 
idees, enfrontant-se al mateix franquisme". Peiró 
va exiliar-se a la França de Vichy, on va ser detingut 
per la Gestapo i entregat a Espanya. El franquisme 
li va oferir viure a canvi d'un càrrec al sindicat ver-
tical. No ho va acceptar i va ser afusellat a Paterna. 

Peiró és conegut a Mataró pel seu paper al capda-
vant del Forn del Vidre. Allà intenta plasmar el seu 
ideal d'organització cooperativista i ho fa en una 
empresa exemplar i rendible i amb altres equipa-
ments com l'escola racionalista, laica i mixta. Aprèn 
a llegir i escriure en els seus passos per la presó i 
acaba convertint-se en un dels grans pensadors del 
món anarquista a tot l'Estat. El seu paper és clau, 
per exemple, a l'hora d'incitar l'anarquisme a anar 
a votar a les eleccions de 1936 i la seva ascendència 

Reportatge
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és clara durant la guerra acumulant diferents ges-
tions per salvar gent. "Ell només és ministre durant 
mig any però és una persona important que interce-
deix per molta gent, té diferents fets destacats pels 
quals se'l recorda i que fa que a Mataró fins i tot en 
ple franquisme se'l tingués a nivell social per una 
bona persona", explica Puig Pla. L'últim càrrec de 
Peiró en plena guerra és el de comissari de l'energia 
i acaba convertit en un dels anarquistes amb més 
importància tant a nivell de publicacions com d'ac-
cions directes. "Peiró a Mataró sempre ha estat un 
exemple moral per la seva capacitat d'enfrontar-se 
a tothom pels seus principis i se li ha reconegut no 
haver atiat el foc en temps tan complicats com els 
de la guerra", explica Puig Pla.

El projecte Peiró42

“Peiró42”, produït per la cooperativa audiovisual 
Clack, és un projecte escènic documental sobre Joan 
Peiró, Mataró i els valors de l’anarcosindicalisme, el 
cooperativisme i la República. Es tracta d’una inici-
ativa de la comissió ciutadana "Joan Peiró: 75 anys 
del seu afusellament (1942-2017)”, formada per una 
quarantena d’entitats de la ciutat entre les quals hi ha 
sindicats, grups de memòria històrica, cooperatives i 
associacions. La proposta, que barreja teatre, música 
i audiovisual, està dirigida per Eloi Aymerich amb el 

suport de Jèssica Pérez Casas a la direcció d’actors, 
Laura Clos “Closca” i Sergi Corbera a la direcció d’art 
i Maria Salicrú-Maltas a la direcció musical. 

El projecte compta amb la participació musical de 
Maria Arnal i Marcel Bagès –un duet barceloní que 
està de gira internacional i que sempre ha barrejat 
la música popular amb la recerca musicològica i la 
memòria històrica-, els cinquanta músics de l’Or-
questra de Mataró i un cor de 23 cantaires creat 
expressament per a l’ocasió. Des del punt de vista 
escènic, s’hi podran veure intervencions de Jaume 
Amatller “Notxa”, David Pruna i Izaskun Larrea, tots 
tres vinculats a l’Aula de Teatre. 

“Peiró42” compta amb el suport de l’Ajuntament 
de Mataró, del Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies i del Memorial Democràtic de la Generalitat 
de Catalunya. 

 A Peiró sempre se 
li ha reconegut no 
haver atiat el foc en 
plena guerra i se l'ha 
tingut per una bona 
persona"
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Més de 100 cooperatives al Maresme
L'Ateneu Cooperatiu del Maresme publica els resultats de la primera diagnosi de 
l'Economia Social i Solidària sobre l'univers cooperatiu del Maresme 

Cooperativisme: Redacció 

  El mapa de les cooperatives 
del Maresme determina que a la 
comarca hi ha actualment 110 co-
operatives actives, la majoria de 
les quals tenen la seu a Mataró. 
L’elaboració d’aquest estudi sobre 
les cooperatives de la comarca era 
una de les principals fi tes de l’Ate-
neu Cooperatiu del Maresme, im-
pulsat per l'Ajuntament de Mataró 
i ubicat a Cafè de Mar. Fins ara no 
existien dades que permetessin 
construir el mapa de l’Economia 
Social i Solidària a la comarca.

 Així, segons l’estudi elaborat 

per l’Ateneu Cooperatiu s’ha pogut 
certifi car que al Maresme existei-
xen actualment 110 cooperatives, 
37 de les quals tenen la seu i des-
pleguen la seva activitat econòmi-
ca a la ciutat a Mataró. També ha 
detectat que als municipis amb 
més densitat de població hi ha 
més tendència a impulsar aquest 
tipus d’iniciatives empresarials.

 Pel que fa a l’activitat econò-
mica principal de les empreses, la 
majoria pertanyen al sector dels 
serveis (52,77%), ja sigui serveis 
a les persones, a les empreses o 
bé culturals. Així mateix, pel que 
fa al sector específi c, la majoria 

d’empreses es dediquen al comerç 
a l’engròs o al detall, seguides de 
les activitats professionals científi -
ques i/o tècniques i de l’educació.

 Per tipologia, destaquen les 
cooperatives de treball associat 
(80,90% del total), seguides de les 
agràries (10%), les de consum i 
usuaris (7,27%) i les de serveis 
(1,81%). Les més minoritàries són 
les marítimes o les d'ensenyament.

 Finalment, l’estudi també posa 
de manifest que un 80,48% de 
les cooperatives de la comarca 
del Maresme tenen menys de 5 
associats. En relació a l’antigui-
tat, un 52,44% són cooperatives 

AMB EMPENTA
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PG
F A Ç A N E S

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

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

G

ARANTIA
G

ARANTIA

10
anys

ITE
Inspecció Tècnica
de l’Edifici

Fem:

FI
NA

NÇAMEN
T

FINANÇAMEN
T

FINANCERA
PG

F A Ç A N E S

L’Ateneu Cooperatiu del Maresme, impulsat per l’Ajuntament de 
Mataró i inaugurat el passat mes de gener a Cafè de Mar, ha tre-
ballat per transformar associacions i empreses en cooperatives i 
societats laborals, i promocionar la fórmula cooperativa i de les 
Societats Anònimes Laborals per a la continuïtat d’empreses i en-
titats properes al tancament. 

El projecte, dotat amb un pressupost de 197.772 euros pel 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per aquest 2017, 
ha comptat amb el suport de diverses organitzacions entre les quals 
fi guren el Consell Comarcal del Maresme, la Càtedra d’Economia 
Social de la Fundació TecnoCampus, la Fundació TecnoCampus, 
la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i la Fundació 
Unió de Cooperadors de Mataró.

L'Ateneu 
Cooperatiu del 
Maresme

històriques i consolidades –més de 
deu anys d’existència- i un 47,53% 
són joves i de nova creació.

 Per realitzar aquesta anàlisi, 
l’Ateneu Cooperatiu ha treballat 
sobre una base de dades de 110 co-
operatives actives, 61 de les quals 
han estat entrevistades. Pel que fa 
a la resta, amb 22 cooperatives s’ha 
fet el contacte però no han respost 
el qüestionari i amb 27 ha estat 
impossible contactar.

Altres modalitats d’Economia 
Social i Solidària
Les cooperatives són el principal 
referent de l’Economia Social i 
Solidària però no l’únic, ja que 
sota aquest paraigua s’hi inclouen 
també associacions, fundacions, 
mutualitats i societats laborals, de 
les quals la diagnosi elaborada ha 
permès detectar que n’hi ha 214 
a la comarca.

Altres formes
L’estudi també posa en relleu que 
existeixen altres formes de coo-
peració social emergents i sense 
formalització jurídica en diversos 
àmbits que tracten d’aplicar els 
principis propis d’aquest tipus 
d’economia. Exemples d’això en 
serien els horts comunitaris dins 
l’àmbit de l’agroecologia, els fons 
de crèdit col·lectius, els mercats i 
xarxes d’intercanvi o bé els equipa-
ments de gestió comunitària auto-
gestionats, entre altres experiènci-
es col·laboratives i comunitàries.
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Il·lusió i empenta a Maria Perruqueria
Homes, dones i nens poden gaudir dels serveis de perruqueria i estètica d'aquest nou 
establiment situat a la carretera de Mata, 21-23

Empreses: Redacció 

 Maria Perruqueria és un esta-
bliment que va aixecar les seves 
persianes el passat 10 de juny, ara 
fa poc més de tres mesos. Situat a 
la carretera de Mata de Mataró, es 
tracta d'una perruqueria que ofe-
reix serveis per a homes, dones i 
nens: des de tallar, pentinar, asse-
car, fer tractaments de queratina, 
tint, manicura i molts més serveis 
d'estètica i perruqueria.

El més important és la qualitat 
dels productes i dels serveis per-
què el client sempre obtingui el 
resultat desitjat i se senti còmo-
de i ben tractat. Així ho explica la 
Maria del Viejo, la seva propietària 
que, després de treballar durant 
26 anys en una altra perruqueria, 
es va animar a impulsar el seu 
propi negoci. 

És la primera vegada que obre la 
seva pròpia perruqueria i treballa 
amb ganes i il·lusió per impulsar 
una perruqueria de servei perso-
nalitzat i proper amb el client. Té 

clar que espera fi delitzar clients a 
poc a poc per consolidar els seus 
serveis entre els habitants del barri 
de Rocafonda i rodalia.

A Maria Perruqueria treballen 
seguint els mètodes tradicionals 
de tota la vida perquè consideren 
que és el que el client busca: un 
tracte proper i un servei manual 
i fet amb molta cura. Són cons-
cients que molts dels clients que 
tenen actualment valoren que el 
pentinat els duri molt temps i do-
nen importància a la manera de 
marcar i assecar els seus cabells. 

Per això treballen amb molta cura 
escoltant el que el client necessi-
ta per donar-li un servei a mida.

Productes de primera qualitat
Utilitzen sempre productes de 
primera qualitat que ofereixin 
tractaments per la regeneració i 
la nutrició del cabell, així com per 
evitar-ne la caiguda i cuidar-lo. 
Opten pels productes de la marca 
Abril et Nature, que busquen evitar 
l'envelliment del cabell, regenerar 
i nodrir la cabellera, entre altres 
propietats.

AMB EMPENTA
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L'escriptora mataronina Care Santos Arxiu 

L'escriptora mataronina pronunciarà la lliçó 
"Per què serveix la ficció?"

Care Santos inaugura el nou 
curs del TecnoCampus

 L'acte d'inauguració del 
curs acadèmic 2017-2018 del 
TecnoCampus Mataró-Maresme 

tindrà lloc el proper 24 d'octubre a 
les 12h a l'Auditori TCM, amb l'es-
criptora mataronina Care Santos 

com a convidada. Santos pronun-
ciarà la lliçó inaugural, que durà 
per títol “Per què serveix la fi cció?”. 
L'acte serà presidit per l'alcalde de 
Mataró, David Bote, i la presiden-
ta de la Fundació TecnoCampus 
Mataró-Maresme, Dolors Guillén.

És necessari inscriure's
Per assistir a aquesta lliçó inaugu-
ral cal fer inscripció a través de la 
web TecnoCampus.cat.

L'últim llibre de Care Santos 
'Mitja Vida' va incrementar enca-
ra més la requesta de l'escriptora 
mataronina, enduent-se el Premi 
Nadal. La novel·lista més aplau-
dida de la ciutat fi ns al moment, 
acumula premis per les nombro-
ses obres escrites, tant juvenils 
com per a adults. En obres com 
'Diamant Blau' Santos ha explicat 
traces de la història local barre-
jades amb fi cció i una tècnica li-
terària que la situen com una de 
les escriptores més buscades tant 
en català com en castellà quan hi 
ha novetat editorial a prop. | Red.
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havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69

COMPRA VENDA IMMOBILIARIA

¿LE URGE VENDER su piso? dispo-
nemos del dinero al contado para 
comprarlo inmediatamente a par-
tir de 3 días. F. escrituras y entrega 
de llaves. Cualquier zona. Su Casa 
93.757.12.82  

VENC PÀRQUING. Avda. Recoder 
(cotxe petit). 93.799.17.29 de 20 
a 22h.  

COMPRAMOS CASAS. Centro de 
Mataró, o garajes, locales, pequeños 
solares, etc. No importa estado. 
Buscamos cualquier sup. edifi ca-
ble para promoción de viviendas. 
También Permutas, buscando la 
mejor rentabilidad para Ud. Máxima 
seriedad y discreción demostrada. 
Pago inmediato contado. Su Casa 
93.757.12.82

TRASPASSOS-LLOGUERS

ES LLOGUEN VIVENDES a dife-
rents zones de Mataró, cases, naus 
industrials. Opcions de compra. 
607.444.232
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv, 
micro, nevera, internet, dret a cui-
na. Zona privilegiada. 639.703.037 
TRASPASO PELUQUERÍA PREMIA 
Mar en funcionamiento calle prin-
cipal 70m2. 687.930.384
ALQUILO HABITACIÓN PARA chica. 
Peramás.  605.018.268
ALQUILO HABITACIÓN señor. 
611.454.139

TRASPASSOS-LLOGUERS

ALQUILO PARKING COCHE pe-
queño. Zona Jaume Recoder. 50€. 
610.595.079

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
BUSCO CAMARERO para sábado y 
domingo. 615.170.534
PERRUQUERIA/ESTÈTICA MATARÓ, 
necessita ajudanta de perruqueria. 
Tlf. 615.939.839
MUDANZAS, PORTES MUY económi-
cos, los más baratos de Cataluña, 
20€/h. Presupuestos cerrados. 
Whatsapp: 686.310.391
LLOGO HABITACIÓ EIXAMPLE. 
93.798.75.69
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA, cuida-
do mayores. 602.309.329
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA general, 
hotel... 602.309.329
CUIDO NIÑOS, MAYORES, limpio. 7 
€/hora. 617.810.091
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
602.021.313
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
632.220.488
CUIDO NIÑOS, MAYORES, limpio. 7€/
hora. 631.420.455
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
657.789.066

ECONÒMICS

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

636 258 600

TIENDA/TALLER
DE MOTOS EN MATARÓ

FES-TE VOLUNTARI

www.activatvoluntari.org

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

TREBALL

BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
674.624.344
AUXILIAR GERIATRÍA con mucha 
experiencia. Se ofrece cuidado per-
sonas mayores. 690.947.411
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
674.863.892
M E  O F R E ZCO  L I M P I E Z A . 
602.860.633
CHICA BUSCA LIMPIEZA. 8€/h. 
675.238.594

PROFESSIONALS

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Ai-
xa. Havaneres, cançó marinera. 
Festes majors, festes de carrer, fes-
tes privades, casaments, aniversaris, 
etc. Informació sense compromís 
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com 
CASAMENTS. SOPRANO posa el cant 
a la teva cerimònia. Fes que aquest 
dia tan especial sigui inoblidable. 
625.947.230 Rosa 
SE HACEN OJALES y se ponen bo-
tones. Tel. 93.790.82.32 
REFORMES DE LA LLAR al millor 
preu. Cuines, banys, terres, etc. Un 
bon equip de professionals al millor 
preu. 677.592.739 
PAVIDNET: Neteja, manteniment i 
abrillantats. Pressupost sense com-
promís. 93.757.76.83 /607.249.790 
MUDANZAS, PORTES, MONTAJE /
desmontaje muebles. 20€/hora. 
610.627.821 WhatsApp
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. 
Reparaciones, instalaciones. Agua, 
gas y electricidad. 610.565.628 
/93.799.64.77 /607.194.711
PINTOR ECONÓMICO. EXPERIENCIA 
responsabi l idad l impieza. 
Excelentes acabados 629.988.598
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados. 
607.480.942
MUDANCES ECONÒMIQUES. 
692.021.141
PINTOR ECONÓMICO 632.622.707

núm. 1791 del 20 al 26 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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PROFESSIONALS

SERVICIO DE REFORMAS y 
construcción. A partir 16€/h. 
Presupuesto sin compromiso. 
www.zoly.es 606.919.761
R E F O R M A S ,  O B R A S , 
REPARACIONES, albañilería, 
electricidad, fontanería, gas, 
pintura. Económico 670.232.977

CLASSES

PEDAGOGA MOLTA EXPERIÈNCIA. 
Classes reforç, difi cultats apre-
nentatge, tècniques estudi. 10€/h. 
Antonia 693.484.186

VARIS

CARTES D'ÀNGELS, REIKI. Carme 
616.416.987 

CONTACTES

NOVEDAD NORA 21  años . 
631.129.242
DÚPLEX 60 €/MH. 631.286.930
LA MEJOR CASA relax de Mataró. 
12 chicas disponibles para tus fan-
tasías. www.ScortAbril30.com. 
93.741.63.41 /657.894.558
TRAVESTI FEMENINA. PARTICULAR. 
Bomboncito. 656.464.173
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
NIÑA JUGUETONA. Recién llegada. 
Rubia, delgada. Masajes, juguetes, 
fetiches. 631.757.543
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Festes: Laia Mulà

 L’Ermita de Sant Simó és un bé 
cultural d’interès local que cele-
bra la seva festa al voltant del 28 
d'octubre, el dia de Sant Simó. Per 
això organitzen en aquest entorn 
privilegiat les seves festes entre 
els dies 15 i 30 d'octubre amb ac-
tes per a tots els públics: gegants, 
activitats infantils, música, màgia, 
ball de pescadors, Eucaristia, com-
bat de glosa i molt més. A més, el 
dia 28 enguany comptaran amb la 
tradicional actuació castellera dels 
Capgrossos de Mataró que actua-
ran amb uns convidats especials, 
els Geperuts de París, una colla 
que actuarà per primera vegada 
a Mataró.

El dissabte a la tarda se celebrarà 
el IV Combat de cançó improvisa-
da a Mataró al pati de l'Ermita de 
Sant Simó i dins els actes de la fes-
ta de l'ermita. Alguns dels millors 
glosadors del país competiran per 
demostrar que, malgrat la compa-
nyonia sempre present a la glosa, 
són els més destres improvisant 
versos sobre les típiques melodies 
del gènere: Corrandes, garrotins, 

Sant Simó es proposa celebrar una gran festa amb el combat de glosa 
i el RumbaFest de primers plats forts

jotes, cançó de pandero, entre al-
tres. Com és tradició, La Coixinera 
acompanyarà el combat.

La rumba: protagonista
El RumbaFest se celebra a Mataró 
per segon any consecutiu amb el 

Comença una llarga festa vora el mar

El combat de glosa comptarà amb l'acompanyament de La Coixinera Arxiu 

format d’un festival gratuït i fami-
liar. Les actuacions tindran lloc el 
divendres al voltant de l'Ermita de 
Sant Simó i comptarà amb “Landry 
el Rumbero”, “Tupica”, “La Banda 
Rumbafest” i “Revolución”, des de 
les set de la tarda.

Tot i que els primers actes van tenir lloc el cap de setmana 
passat i n'hi continuarà havent fins a finals de mes, a continu-
ació podeu consultar la programació d'aquest cap setmana:

Divendres 20 d'octubre
19h: RumbaFest

Dissabte 21 d'octubre
10h: Exposició d'art
10:30h: Inauguració de la tómbola
11h: Exhibició Club de Força Mataró
12h: Ball de Gitanes i Mostra de 
Música Tradicional
17h: Desfilada de vestits de paper
18:30h: Combat de glosa o cançó 
improvisada
21h: Concert a càrrec del quartet 
barroc de Sant Simó

Diumenge 22 d'octubre
12h: Concert Agua Viva” a de la 
Confraria Coronació d’Espines
18h: Concert de Corals

Els primers actes de Sant Simó'17 
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Deu anys caminant contra 
el Càncer de mama
L'associació Maresme Oncològic organitza la Caminada contra el Càncer de Mama 
el diumenge 22 a les 9h del matí, en la que esperen uns 6.000 participants

Solidaritat: Redacció

 L'associació Contra el Càncer 
Maresme Oncològic organitza per 
desena vegada la Caminada contra 
el Càncer de Mama, una iniciativa 
que pretén difondre les tasques 
que realitza setmanalment l'asso-
ciació, unir als seus participants 
i augmentar el nombre de socis. 
També és una activitat que busca 
recaptar fons per les activitats que 
es porten a terme a l'associació, les 
quals són gratuïtes pels seus usu-
aris. La jornada tindrà lloc aquest 
diumenge dia 22 d'octubre a partir 
de les 9 del matí.

La caminada compta amb dos 
recorreguts diferents, un de quatre 
quilòmetres i un de set, i acabarà 
amb una festa amb música dels 80 
a càrrec de David Oleart. Va néixer 
com una iniciativa "per caminar 
tots junts, parlar, conèixer gent i 
intercanviar vivències i impres-
sions", explica la presidenta de 
Maresme Oncològic, Montserrat 
Chiva.

Tot i que és el desè aniversari 
de la caminada no han modifi -
cat l'activitat respecte dels altres 
anys. Des del punt de vista de la 
presidenta han optat per mantenir 

les activitats de cada any perquè 
organitzar-ne de noves per l'ani-
versari seria més costós i restaria 
dels fons econòmics destinats als 
tallers i teràpies de l'associació. 
"Intentem que les activitats siguin 
gratuïtes pels associats i no volem 
gastar els diners de la caminada 
en coses innecessàries", explica.

Volen arribar als 6.000
En l'edició passada, la novena, van 
comptar amb 5.700 participants 
que van caminar pel Càncer de 
Mama. Des de l'associació esperen 
arribar als 6.000 aquest any, xifra 

Data: El diumenge 22 d'octubre.

Lloc: Des del Nou Parc Central de Mataró.

Recorregut: De 4 o de 7 quilòmetres.

Preu: 8 euros els majors de 12 anys i 4 els me-
nors. El preu inclou la inscripció, l'esmorzar i 
la samarreta.

La fitxa

CiutatCiutat

Tot ciutat moute caminada.indd   2 18/10/17   12:50
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Al llarg d'aquesta  
dècada, la Caminada 
s'ha consolidat com el 
principal aparador de la 
tasca que fa l'entitat al 
llarg de tot l'any

núm. 1791 del 20 al 26 d'octubre de 2017

que rebrien com tot un èxit. Per  
8 euros els majors de 12 anys, i 4 
euros els menors de 12, els orga-
nitzadors garanteixen esmorzar, 
samarreta i una bona estona.

Tot ciutat moute caminada.indd   3 18/10/17   12:50
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• 72 municipis han demanat a la Diputació el recurs 
Grups de Suport Emocional i Ajuda Mútua, un espai 
relacional de suport psicològic per reduir l’estrès de 
les persones cuidadores

• El servei Respir de residències temporals de la cor-
poració acull més de 3.000 persones l’any –gent gran 
o amb discapacitat-, per al descans dels cuidadors.

Reduir la càrrega emocional i física de les persones 
cuidadores que tenen al seu càrrec persones en si-
tuació de dependència –normalment, un familiar- ga-
ranteix tant el benestar del cuidador com l’atenció 
òptima d’aquestes persones. Amb aquest objectiu, la 
Diputació de Barcelona ofereix recursos als municipis, 
com el Programa Grups de Suport Emocional i Ajuda 
Mútua o el servei Respir de residències temporals. La 
vicepresidenta quarta de la Diputació de Barcelona, 
Meritxell Budó ha presentat  el primer Grup de Suport 
de la temporada 2017-2018.

Meritxell Budó destaca que «cal posar en valor la tasca 
de les persones cuidadores que, de manera altruista 
i gratuïta, atenen els seus familiars». També remarca 
la importància d'«oferir eines per al suport emocional 
que permetin a aquestes persones tirar endavant». 
Budó ha agraït «la col·laboració dels ajuntaments, que 
són sensibles a les necessitats d'aquest col·lectiu 
-format majoritàriament per dones-, que creix a 
causa de l’envelliment de la població». És a través 

dels serveis socials municipals que els ajuntaments 

detecten les persones que poden necessitar el suport. 

Grups de Suport Emocional i Ajuda Mútua pel territori

En total, són 72 municipis els que han demanat aquest 

recurs a la Diputació, pel qual més de 1.000 persones 

assistiran a les sessions a tota la demarcació.

El programa de Grups de Suport Emocional i Ajuda Mútua 

(GSAM) de la Diputació de Barcelona va començar l’any 

2009 i des d’aleshores és un dels recursos que més 

sol·liciten els ajuntaments a la corporació. 

Aquest servei, que la Diputació ofereix en col·laboració 

amb els ens locals i entitats del sector, contribueix a re-

duir l'impacte negatiu que de vegades poden experimen-

tar els cuidadors i, per tant, a millorar també la qualitat  

de vida de les persones en situació de dependència.

Els grups estan formats per entre 16 i 20 persones cui-

dadores. Funcionen al llarg de 10 o 16 sessions d’una 

durada d’hora i mitja on, amb l’ajuda d’un psicòleg, es 

treballen temes com les estratègies per gestionar favo-

rablement necessitats i conflictes, i la gestió d’emocions 

i sentiments que poden sortir durant el procés de cura 

per tal de prevenir i evitar situacions d’esgotament. 

També s’ofereix informació dels diferents recursos de 

suport que hi ha al territori o de les diferents entitats 

públiques i privades que els poden ajudar

Cuidem els cuidadors
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No es tracta d’un curs de formació, sinó d’un espai de 
relació i intercanvi d’experiències, per evitar la soledat 
i reduir la sobrecàrrega emocional i física de la cura. 
L’objectiu és generar vincles de relació, de suport i 
d’ajuda mútua entre les persones cuidadores perquè 
puguin compartir l’experiència de cuidar d’una mane-
ra satisfactòria.

El servei Respir de la Diputació
Un altre programa adreçat al suport de les persones 
cuidadores és el Servei Residencial d’Estades Temporals 
i Respir de la Diputació de Barcelona, situat al Recinte 
Mundet, un programa d'atenció residencial temporal 
per a persones amb un determinat grau de depen-
dència per raons d'edat o discapacitat intel·lectual. El 
servei té la finalitat de millorar la qualitat de vida dels 

cuidadors, proporcionant-los un temps de descans i 
donant resposta a determinades situacions familiars 
imprevistes, i beneficiar també les persones ingres-
sades, que reben atenció personalitzada per part de 
professionals especialitzats.

Poden sol·licitar aquestes places aquelles famílies re-
sidents a la província de Barcelona que tinguin al seu 
càrrec persones amb dependència majors de 65 anys 
o persones amb discapacitat intel·lectual, d'entre 6 i 
65 anys. Per fer-ho, s'han d'adreçar als serveis socials 
bàsics del seu ajuntament, que valoraran la conveni-
ència de sol·licitar l'ingrés, i tramitaran la sol·licitud.

Pel que fa al preu de l’estada, el servei Respir es regeix 
per un sistema de copagament, en el qual la quota a 
abonar es determina en funció de la capacitat econòmica 
de la persona atesa. Per a les persones amb discapaci-
tat intel·lectual menors de 18 anys el servei és gratuït.

L’any 2016 van passar pel Respir 3.300 usuaris. El pro-
grama disposa de 190 places per a persones grans, 36 
per a urgències a la vellesa, i 32 per a persones amb 
discapacitat intel·lectual. Més del 90% dels residents 
valoren positivament el servei i desitjarien sol·licitar 
una nova estada.

Subvencions a entitats
A més, s’han concedit, l’any 2017, 350.000 euros en 
subvencions a entitats socials que desenvolupen ac-
tivitats de lleure per a persones amb discapacitat i/o 
malaltia mental per donar suport a les famílies cuida-
dores amb un temps de descans durant les vacances 
o caps de setmana.

El Grup de Suport Emocional i Ajuda Mútua de Martorelles, 

al Centre de Suport a la Llar// Diputació de Barcelona
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Esport i solidaritat a la primera 
edició de la 'Pia & Go'
L’Escola Pia Santa Anna organitza aquest 29 d’octubre una cursa per donar suport als 
programes d'ajut a refugiats i discapacitats

Solidaritat: Redacció

  Corrent, caminant o en bicicle-
ta: cadascú pot escollir la manera 
que prefereixi pel recorregut de la 
Pia&Go. L'important és participar 
en la primera edició d'aquesta cur-
sa solidària organitzada a Mataró 
per l’Escola Pia de Catalunya i 
SportsEvents360. L’esdeveniment 
se celebrarà el diumenge 29 d’oc-
tubre i estarà obert a tothom que 
vulgui col·laborar donant suport 
als programes d'ajuda a persones 
refugiades i discapacitades.

Els participants podran escollir 
entre el recorregut d’expert o el 
d’iniciació en cada modalitat. En 

bicicleta organitzen un recorregut 
de 26 km i un de 6 km, mentre que 
els que vulguin caminar o córrer 
poden fer-ne un de 6 km o un de 
14 km. Hi ha també el recorregut 
"km 0", aquell per les persones que 
no vulguin participar-hi però si col-
laborar. Les pistes d’atletisme seran 
el punt de sortida i on s’hi oferiran 
activitats i animacions per a petits 
i grans al llarg de tot el matí.

Els diners recollits es destina-
ran a l’ajut dels refugiats i despla-
çats que Acció Social d’Escola Pia 
Catalunya atén des de la seva arri-
bada i durant tota la seva adaptació 
a la nova societat. Els seus projectes 
van vinculats a l'alfabetització, la 

formació i inserció laboral, l'as-
sistència jurídica o l'obtenció de 
pisos d'acollida.

Doble objectiu
La Pia&Go espera, per una banda, 
fomentar l'activitat física i, per l'al-
tra, promoure la solidaritat entre 
els ciutadans. La Pia&Go de Mataró 
serà la primera edició d’una inici-
ativa esportiva i solidària que pre-
tén tenir presència a tot el territori 
català i convertir-se en una troba-
da de referència per a esportistes 
i ciutadans. Es proposen com a 
repte comptar amb un miler de 
participants i així sumar 15.000 
quilòmetres recorreguts.

Data: El diumenge 29 d'octubre.

Lloc: Des de les pistes d'atletisme.

Recorregut: De bicicleta n'hi ha de 6 i de 26 km i 
corrent o caminant n'hi ha de 6 i de 14 km.

Preu: El preu és de 9 euros pels majors de 16, 
i 5 euros pels menors d'aquesta edat.

La fitxa

CiutatCiutat núm. 1791 del 20 al 26 d'octubre de 2017
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Música: Laia Mulà

 Pau Vallvé arriba a la Sala Clap 
aquest dissabte 21 d'octubre, a les 
10 del vespre.

Què podrà veure el públic 
aquest dissabte a la Sala Clap?
En aquest concert oferim un re-
pàs de tota la discografi a: des de 
temes antics fi ns a les cançons 
del darrer disc. Habitualment so-
lia gravar discos més intimistes 
però el darrer disc té un punt més 
agressiu que els anteriors. És per 
aquest motiu que el directe tam-
bé ho és. Els directes els plantejo 
com una festa, amb concerts més 
potents i elèctrics que en els ante-
riors. En general, quan faig un disc 
el faig per a mi, per expressar-me, 
però en els concerts en directe és 
quan ve el públic i ens ho podem 
passar millor.

Has format una banda nova 
per aquesta gira. Per qui està 
formada i per què?
A cada gira que organitzo munto 
una banda diferent perquè m'agra-
da tocar amb músics diferents que 

Parlem amb Pau Vallvé, que toca dissabte al Clap

aportin sons variats. Aquest disc 
és més elèctric i amb més ritme i, 
per aquest motiu, vaig formar una 
banda que pogués oferir aquest 
tipus de so. En total som cinc a 
l'escenari: dues guitarres, un te-
clat, una bateria i un baix.

A més de la novetat d'oferir 
un so més potent, què més po-
dries explicar del nou àlbum?
La temàtica també ha canviat una 
mica. Fins ara sempre he parlat 
dels meus sentiments i de les coses 
que em passaven, sobretot de te-
mes tristos i de mals moments. Tot 
i que sóc una persona que sempre 
faig bromes els meus discos habi-
tualment eren tristos i opacs. Em 
vaig adonar que només agafava 
la guitarra quan tenia un mal dia 
i per aquest motiu sortien discos 
tristos. Ara, però, he intentat aga-
far la guitarra en moments bons i 
crec que s'ha notat en el concert i 
en el darrer disc. Conserva la part 
més intimista però també varia en 
els temes que tracta i la manera 
de veure'ls.

Comptes amb una extensa 

“Els directes els plantejo com una festa, 
més potents i elèctrics que abans”

Pau Vallvé, una de les personalitats més importants de la música catalana Cedida 

discografia i trajectòria. Quin 
disc destacaries de tots?
Sempre l'últim disc és el que reco-
neixem com el més important. Tot 
i això, en aquest cas, els dos últims 
discos signifi quen molt per a mi 
perquè han estat autoeditats i au-
togestionats per primera vegada. 
Després de tretze discos fent molta 
feina i perdent molts diners amb 
discogràfi ques vaig decidir que 
m'ho faria jo sol. Va ser a partir de 
llavors que vaig començar a viure 
de la música. A més, personalment 
aquests àlbums tenen un valor di-
ferent perquè els he gestionat jo 
mateix i els he cuidat més.

Com neixen les teves cançons?
Com que em dedico des de fa molts 
anys a fer bandes sonores de cine-
ma, tinc el defecte professional de 
buscar que la música acompanyi 
les meves lletres. És per aquest 
motiu que les cançons i els discos 
són com fascicles dels meus dieta-
ris, les coses que em van passant 
en el dia a dia. És la pròpia vida 
que va canviant i et porta a llocs 
diferents: em vaig fent gran i els 
temes mostren aquesta evolució.

Cultura
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del Consell General de Confraries 
i Germandats de Catalunya.

Presència jove
Una quarantena llarga de petits 
confrares i confraresses obrien el 
pas a les imatges emulant el futur 
que potser esdevingui per aquesta 
entitat de Passió present a la ciu-
tat. Una munió de veïns i veïnes 
del barri van anar-se sumant poc 
a poc fi ns omplir tot el carrer de 
María Auxiliadora i La Gatassa. Un 
trasllat de celebració d’entitat es 
va convertir en un esdeveniment 
important per a la comunitat cris-
tiana del barri que va omplir la 
parròquia molt abans de l’arribada 
del seguici.

La tornada a la Casa Germandat 
va tenir un altre accent i va emular 
més un trasllat típic de temps de 
Quaresma. L’Agrupació Musical 
Costaleros de Castelldefels va apro-
fi tar per posar sons surenys de la 
Setmana Santa que van sonar a 
la Processó de la Nit Morada de 
Dijous Sant i van recordar la im-
portància d’aquest dia per als na-
zarenos. | Redacció

 Talment com si fos Setmana 
Santa, els carrers de Cerdanyola 
van ser testimonis dissabte de la 
sortida en processó del Nazareno i 
l’Esperanza, les dues imatges de la 
germandat homònima que culmi-
nava així la celebració del seu 30è 
aniversari. Els actes van consistir 
en un trasllat de les imatges  des 
de la seu social de l’entitat fi ns a 
la parròquia de Maria Auxiliadora, 
una Missa d’Acció de Gràcies i un 
dinar de germanor l’endemà diu-
menge. Per l’ocasió van acompa-
nyar a les imatges l’agrupació mu-
sical Costaleros de Castelldefels, 
habituals dels darrers anys tant 
Dijous com Divendres Sant i tam-
bé el cor de la Divina Pastora de 
Mataró.

Altres Confraries de Mataró van 
participar acompanyant amb els 
seus estendards i guions, així com 
les entitats marianes del barri de 
Cerdanyola i d’altres associaci-
ons cultural també del barri. Entre 
totes van compondre un seguici 
alternat amb membres de l'Her-
mandad on també hi havia repre-
sentants de la Sang de Tarragona i 

Molt públic al trasllat especial de les imatges amb motiu 
del 30è aniversari de la germandat

Cerdanyola veu el Nazareno i 
l’Esperanza fora de temporada

  Amb l'alegria encara al cos per la 
millor actuació de la seva història 
–portant a la plaça del Mercadal 
de Reus la Torre de 9 amb folre i 
manilles, el 5 de 9 folrat i el pilar 
de 7– els Capgrossos van ser diu-
menge a Sants, en la diada dels 
“Borinots” locals. Els de Mataró 
hi van tornar a signar una actua-
ció de mèrit enllaçant les quatre 
construccions bàsiques folrades: 
3 i 4 de 9, torre de 8 i pilar de 7.

D’aquesta manera la colla man-
té el tremp amb els castells de 9 i 
suma un nou cap de setmana sense 
caigudes. Els de blau van tornar a 
escollir el 3 de 9 de castell de sor-
tida i el 4 de 9 de la segona tanda 
va ser, potser, el millor d’aquest 
segon tram. Al darrere hi van anar 
la torre de 8 i el tercer pilar de 7 
consecutiu en tres setmanes: pre-
ludi del de 8 emmanillat que volen 
fer a la denominada "traca fi nal". 
Cal destacar que els Capgrossos 
mai han descarregat el pilar de 8, 
carregant-lo el 2015.

Els Castellers de Sants es van re-
galar l'estrena dels 'gamma extra' 
de la temporada, descarregant en 
segona ronda la Torre de 9 amb 
folre i manilles, castell que també 
van completar amb solvència els 
Minyons de Terrassa, especialis-
tes en aquesta construcció. | Red.

Enllacen els dos 'nous' 
amb el 2 de 8 i el pilar de 7

Quatre folres en 
una diada pels 
Capgrossos

Les imatges del Nazareno i l'Esperança van sortir al carrer

El 4 de 9 dels Capgrossos

Cedida 

 ACN
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Les millors imatges del "Mataró Camina per l'Alzheimer 2017" del dia 8

www.totmataro.cat/imatges

Imatges

Daniel 
Ferrer
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Crítica de Teatre: Comas Soler

 Amb doble sessió, de tarda i nit, 
dissabte passat va aterrar Art al 
Monumental, l’èxit que durant me-
sos va omplir fi ns al capdamunt 
el Teatre Goya de Barcelona, amb 
l’estadística de desenes de milers 
d’espectadors encativats.

Escrita l’any 1994, ‘Art’ és obra 
de l’actriu, novel·lista i dramatur-
ga Yasmina Reza, que va néixer a 
París el 1959. Des de l’estrena ha 
estat un fenomen internacional de 
públic i crítica, traduïda a més de 
trenta idiomes i reconeguda amb 
moltíssims premis.

Adaptació ben ambientada
No és la primera vegada que ‘Art’ 
fa forat en escenaris catalans. Ja 
l’any 2000 Josep Maria Flotats va 
portar al Teatre Tívoli la versió cas-
tellana que abans havia estrenat a 
Madrid, compartint protagonisme 
amb Carlos Hipólito i Josep Maria 
Pou. Igualment, altres producci-
ons professionals posteriors han 
recollit bons rèdits d’aquesta co-
mèdia brillant i aguda de l’autora 
parisenca.

Arquillué, Orella i Villanueva s’esplaien al Monumental

El muntatge que ha vingut ara 
al Monumental explota també de 
manera lúcida l’humor intel·ligent 
de la peça. I ho fa amb uns quants 
trumfos. Per començar, l’adaptació 
que n’ha fet Jordi Galceran. Amb 
la seva demostrada perícia d’au-
tor teatral no només ha traduït 

amb grapa les paraules de Reza, 
sinó que les revifa amb accents 
de sagacitat, a base de catalanitzar 
els personatges i de situar l’acció 
amb referents coneguts del pú-
blic d’aquí. També constitueix un 
bon ressort l’espai escènic de Jon 
Berrondo, amb la fredor agressiva 
d’un gran búnquer, que ambien-
ta hàbilment allò que constitueix 
el moll de l’os de la tensió dra-
màtica de l’obra: la discussió de 
tres amics al voltant d’un quadre 

‘Art’: un trio superlatiu

Art va passar per Mataró després de triomfar a Barcelona Cedida 

completament blanc. La disputa 
desbordarà l’inicial desacord sobre 
les fal·làcies de l’art contemporani 
i farà emergir trifulgues soterrades 
de la personalitat de cadascun i de 
la relació establerta entre ells, amb 
més de quatre fàstics. 

La interpretació, un atractiu
Però la basa més important de tot 
plegat és que la murrieria teatral 
que conté el text de Yasmina Reza 
està servida al punt per la direc-
ció que Miquel Gorriz ha exercit 
sobre tres intèrprets amb ganxo 
televisiu i –val a dir-ho– actors 
de ca l’ample. A la caracteritza-
ció corresponent, cada un hi ha 
sumat clarividents esquitxos de 
clown: Pere Arquillué és el talòs, 
Francesc Orella el racional i Lluís 
Villanueva l’esnob. Porten moltes 
funcions a sobre i es veu, perquè 
s’esplaien sobre l’escenari. Saben 
on s’han de repenjar per provocar 
la rialla. I s’agraden. Bo i així, cla-
ven cada rèplica amb el to, el gest, 
la celeritat o la pausa que convé. 
Se’ls nota la casta, que sobretot té 
el mèrit de portar al teatre molts 
més espectadors que els assidus.

"Sobretot té el mèrit de 
portar al teatre molts més 
espectadors que 
els assidus"
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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)

Alguns canvis d'hàbits poden ser favo-

rables per a la teva salut i l'augment 

de l'exercici, encara que et costi ser 

constant, pot ser una genial via d'es-

capament i d'equilibri.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Més inspiració i creativitat que t'aju-

den a escala personal i laboral. Ara 

pots deixar el teu segell personal i 

convèncer algunes persones escèp-

tiques del teu talent.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

El pitjor enemic pots ser tu mateix. No 

saps com dir quelcom que bull dins 

teu i t'enverines tot solet. Calma't, 

posa en ordre el que vols dir i cerca 

el moment adequat.

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

No permetis que l'estrès i les obliga-

cions t'afectin fins al punt de perdre 

l'amabilitat o el bon humor. Posa lí-

mits al que no deixa que la teva vida 

sigui agradable.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Pots enfocar-te en la teva vida sexual, 

sobretot si durant temps l'has deixat 

de banda. Cerques millores en l'àmbit 

laboral, algunes les assoleixes, altres 

no depenen de tu.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Abandones una etapa tranquil·la i 

entres en un període intens. No et 

conformes amb qualsevol cosa, ets 

més exigent i vols el millor. Emocions 

profundes que et sorprenen.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Felicitats! El Sol arriba al teu signe 

per encetar un nou període que es 

presenta pròsper amb la visita de 

Júpiter. Gaudeix del teu aniversari i 

de l'any que comença.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Aprofita el que has après, allò que 

ve amb els teus talents innats. Tot 

plegat et pot ajudar a obrir camins 

en aquest moment, en què poden 

donar-se diverses oportunitats.

Bessons (21/5 al 21/6)

Tens esperances i nous projectes la-

borals que t'ajudarien a alliberar-te. 

No defalleixis, persevera si això és el 

que realment vols i mira de centrar-te 

en poques coses.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Preocupació pels teus, prioritzes el 

teu interès a protegir la família o 

fins i tot augmentar-la. Si esperaves 

uns diners, sembla que pot arribar el 

moment de cobrar.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Pots sentir que arribes a l'etapa de 

culminació d'un projecte o al final 

d'una etapa que t'impulsava cap al 

futur. Ja hi ets i el que et tocarà és 

valorar des del més intern.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Hi ha un indret al qual t'agradaria 

tornar, si no ho pots assolir, hi som-

niaràs. Introspecció i preocupació 

per temes materials. Pot arribar un 

ajut econòmic que esperes.

www.facebook.com/dhannaastro

dhannaastro@hotmail.com
Tel. 722 67 23 43
Consulta a l'Hospitalet
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Festes: Cugat Comas

 Dijous passat va morir Santiago 
Vicent Molines, director històric de 
la Societat Musical Mestre d'Orts, 
més coneguda a casa nostra com 'la 
Banda de Gaianes'. Vicent va ser el 
director que va convertir la banda 
en un referent de les festes de mo-
ros i cristians del Comtat i l'Alcoià 
i, també, en l'agrupació que va in-
troduir a Mataró els pasdobles més 
coneguts del Gustau Pascual Falcó 
com són el 'Paquito El Chocolatero' 
i, sobretot, 'El Bequetero'. En l'ho-
menatge a la banda que es va fer 
el 2005 el propi Santiago Vicent 
mostrava la seva estima cap a la 
ciutat: "Han estat molts anys de 
venir, Mataró és com casa nostra".

A més de director, Santiago 
Vicent, conegut com "Xufl a", era 
trompeta i un entusiasta de la 
connexió establerta entre Mataró, 
Cocentaina i Gaianes a través de 
la música.

La connexió valenciana
Santiago Vicent va ser el director 
de la banda de Gaianes entre 1976 
i 1999. En cercles festers i musicals 

Mor Santiago Vicent, mestre de la Banda de Gaianes 
durant més de 20 anys a Les Santes

se'l considera la peça clau que va 
fer excel·lir en qualitat una banda 
d'un petit poble del Comtat alacan-
tí. També va ser l'home amb qui la 
Comissió de Les Santes va enten-
dre's perquè la Societat Musical 
Mestre d'Orts fos protagonista 
principal de la Festa Major ma-
taronina durant més de 20 anys.  
L’idil·li entre Gaianes i Mataró va 
néixer el 1980 quan membres de 
la Comissió de Festa Major mata-
ronina buscaven una banda d’uns 
quaranta membres, de qualitat 
per poder abastar tots els actes de 
Santes pel que se’ls requeria. Joan 
Jordà, escriptor i mestre natural de 
Cocentaina ho recordava el 1999 
en un article al diari Ciudad de 
Alcoy en el que relatava com des 
de Mataró se li havia fet l’encàrrec 
de proposar un nom. Jordà explica 
que no va dubtar en donar el nom 
de “Gaianes” però des de Mataró 
va haver-hi certa desconfi ança en 
què la banda d’un municipi de 
menys de 400 persones fos capaç 
de fer el que es volia.

Per això, coincidint amb les fes-
tes de Muro, una delegació mata-
ronina va anar a posar nota a la 

El director que va dur 'El Bequetero' a Mataró

 Santiago Vicent, somrient al centre, per La Riera en unes Santes amb la Banda de Gaianes Miquel Sala 

banda proposada i per això, ex-
plica Jordà en el citat article “tan 
a la Diana de matí com en el pas-
sacarrer del migdia hi havia un 
grup de barbuts que no deixaven 
de fer fotos, en un rigorós marcat-
ge fotogràfi c i auditiu, a la banda 
de Gaianes”. La jornada va servir 
per contrastar la vàlua dels mú-
sics de la Mestre d’Orts que en 
aquell 1980 ja estaven dirigits per 
Santiago Vicent, un entusiasta de 
les festes de moros i cristians, i amb 
els anys també de Les Santes. La 
pròpia Banda de Gaianes liderada 
per aquest músic i director va ser la 
primera que va tocar el Bequetero, 
pasdoble contestà, en el primer 
Desvetllament Bellugós.

Arrel de la última vinguda a 
Mataró de la Societat Musical 
Mestre d'Orts, el 2015 en el marc 
del denominat 'Any Bequetero', 
el mateix Vicent va rebre emoci-
onat a la seva casa de Gaianes el 
ram de la Geganta que se li va fer 
arribar de record.

Tot i l'avançada edat, sempre 
va mantenir la relació i l'estima 
amb la ciutat a qui va regalar un 
autèntic himne festiu.
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GRUPO AFINANCE
SERVICIOS INMOBILIARIOS Y FINANCIEROS

Premià de Mar

240m² · terraza 25m² · 4 habitaciones · 3 baños
A/A · 2 parking · trastero · jardín · amueblado 
595.000 €
Ref.: VMA1709007

St. Andreu de Llavaneres

137m² · terraza 215m²
4 habitaciones · 2 baños
A/A · jardín · piscina
399.000 €
Ref.: VMA1708007

Argentona

135m² · terreno 150m²
terraza 15m² · 3 habitaciones
2 baños · jardín · amueblado
396.000 €
Ref.: VMA1706019

V E N T A

St. Vicenç de Montalt

450m² · terreno 22.960m²  · terraza · 5 habitaciones · 6 baños 
A/A · 2 parking · jardín · piscina · amueblado
3.500 €/mes
Ref.: AMA1709002

A L Q U I L E R

| 93 528 89 08
| aproperties.es
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Garantía de cobro del alquiler de su vivienda*

En aProperties buscamos asesores
inmobiliarios para alquiler y venta 

Enviar C.V. a rrhh@aproperties.es

290m² · terraza · 5 habitaciones 
5 baños · 1 parking · jardín  
amueblado 
2.150 €/mes
Ref.: AMA1707008

Teià  

100m² · terraza · 3 habitaciones 
2 baños · piscina
1.000 €/mes
Ref.: AMA1709006

St. Andreu de Llavaneres 

Barcelona - Passeig de Gràcia, 85 · 8ª   | Sant Cugat del Vallès - Plaça d’Ausiàs March 1, 4ª 7B  
 Mataró - Avenida de Cabrera 36, 4ª   | Sitges - Avenida Camí dels Capellans 81, local 3 

   



7:30 ÚLTIMA SESSIÓ
8:00 CREURE AVUI
8:30 BA-BA
9:00 CAMINANT x CATALUNYA
10:00 TRAÇ DE CULTURA
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA EN DIRECTE DES 
 DE MONTSERRAT
12:30 ÚLTIMA SESSIÓ
13:00 DIADA CASTELLERA DE  
 SANTA ÚRSULA DE VALLS
16:30 PAÍS KM 0
18:00 HOQUEI 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 23
7:00 NOTÍCIES EN XARXA 
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 EL MIRADOR
12:00 ÚLTIMA SESSIÓ
12:30 BEN TROBATS
14:30 ÚLTIMA SESSIÓ
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN NORD-Maresme
17:30 BA-BA
18:00 DOSOS AMUNT
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 CARNET ESPORTIU

Dissabte 21
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
20:30 PROGRAMA XARXA
21:00 LA CONVERSA
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 CALIDOSCOPI
22:30 ÚLTIMA SESSIÓ
23:00 CICLE JAJAJAZZ
 Big Band de Granollers
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 22
7:00 VOLTA I VOLTA

Dimecres 25
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 26
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 27
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

20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 EN JOC
 EDICIÓ DILLUNS
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 24
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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Els membres del PSC d'Argentona, expulsats del govern, en una imatge d'arxiu  Cedida 

L'oposició descarta la moció de censura
Expectació davant el nou govern en minoria sense el PSC davant la qual grups com 
TxA esperen tenir més força

Política: Laia Mulà 

 El nou escenari municipal a 
Argentona és políticament més 
complex. La decisió dels partits 
del govern de prescindir del PSC 
comporta que el govern passa a es-
tar en minoria: un escenari davant 
del qual l'oposició espera tenir més 
força. El cap de llista de Tots per 
Argentona, Pep Masó, està d’acord 
amb el trencament del pacte de 
govern amb el PSC però creu que 
les raons han anat més enllà de 
motius nacionals. A partir d’ara 
el govern queda en minoria i, per 
tant, el ple necessitarà algun vot 
de l’oposició per aprovar les mo-
cions. Masó afi rma que Tots per 
Argentona es mostra col·laboratiu 
amb l’equip de govern i descarta 
una moció de censura, ja que ara 
"no toca", va dir en declaracions 

a Ràdio Argentona.
Des de l’altre partit a l’oposició, 

el Partit Popular, el regidor Fran 
Fragoso creu que tots els grups 
podrien haver treballat junts dei-
xant de banda els ideals de cada 
partit. Fran Fragoso descarta, de 
moment, una moció de censura i 
afi rma que tant PP com PSC i Tots 
per Argentona faran una oposi-
ció forta.

El PSC lamenta el trencament
Des del grup municipal del PSC 
d’Argentona han emès un comu-
nicat mostrant el seu descontenta-
ment amb la decisió d’excloure’ls 
del pacte de govern. “No hi ha mo-
tius objectius pel cessament dels 
regidors socialistes de les seves 
competències”, opinen. Pels soci-
alistes d’Argentona “no hi ha cap 
motiu objectiu que s’emmarqui 

dins de l’acord de govern, perquè 
l’alcalde hagi actuat unilateral-
ment” per fer-los fora del govern, 
que des del seu punt de vista per-
judica la pluralitat d’un govern 
d’esquerres.

Des del PSC fan una valoració 
positiva de la gestió feta des del 
conjunt del govern, el qual afi rmen 
que treballava seguint l’esperit de 
l’acord signat.

Pel PSC d’Argentona és evi-
dent que l’alcalde "s’ha saltat a 
l’acord de govern signat i, empès 
pels grups de les CUP, ERC i ICV, 
i seguint les directrius en l'àmbit  
nacional d’aquests partits inde-
pendentistes, ha signat el decret 
de cessament dels regidors soci-
alistes", en una acció que titllen 
“de total irresponsabilitat política” 
i que opinen que passa per sobre 
dels interessos locals.

Argentona
www.totmataro.cat/argentona
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IMMO NOVA

IMMO NOVA

IMMO NOVA

Ref. 2653: Molinos: 2º con posibilidad ascensor. 
3 hab dobles, amplio salón-comedor, cocina 
indep., galería. Soleado y exterior en comuni-
dad reducida. Vistas despejadas a zona verde!!
                                                               130.000€

¡EXCELENTE COMPRA!

Ref. 2607: Cros: Planta baja de grandes di-
mensiones. 4 hab. (1 dobles), amplio salón-
comedor, cocina independiente con amplia 
galería, 1 baño, 1 aseo. Exterior y soleado!!
                                                                                        110.000€

GRANDES DIMENSIONES

Ref. 2644: Cirera: Casa de gran metrage. P.B. de 
origen, semi sótano, 1er piso con entrada indep. 
o desde pl. baja, 3 hab., salón-com., cocina, 
2 baños, 1 aseo.  3 terrazas, patios y balcón!! 
                                                             178.000€

VISTAS ESPECTACULARES

Ref. 2618: Centro: Local 70m2 apto negocio 
a pie de calle, 2 pisos entrada indep. cada 
planta consta de 2hab. salón-comedor, 1 ba-
ño. Junto plaza Fiveller, gran oportunidad!!.
                                                                    197.000€

CASA + LOCAL

Ref. 2637: Camí Serra:  Reformado con ascen-
sor. 3 habitac. (2 dob), salón-comedor con 
balcón, 1 baño, 1 aseo,  gran cocina indep. 
Calef.  Acabados de calidad. Parking incluido!!
                                                             247.000€

ATENCIÓN VIVENDA + PK

Ref. 2652: Cirera: 100% Exterior y soleada. P.B y 
1er piso origen entrada indep. 3 hab. dobl, salón-
comedor , balcón, gran cocina offi ce. Local apto 
negocio. Terraza de 60m2 con posibilidad vuelo!!l. 
                                                               280.000€

CASA + TERRAZA + LOCAL

1P IMMO NOVA.indd   1 18/10/17   16:38



 Aquesta setmana s’ha fet pú-
blic el nou cartipàs municipal de 
l’Ajuntament d’Argentona, com 
a conseqüència de la sortida del 
govern dels dos regidors del PSC la 
setmana passada, després que ho 
aprovessin les executives d’ERC i 
ICV i l’Assemblea Local de la CUP.

Amb la nova organització del 
govern, constituït per vuit regi-
dors –quatre de la CUP, tres d’ERC 
i un d’ICV – s’ha aprofi tat no no-
més per delegar aquelles regido-
ries que fi ns ara assumien els dos 
regidors del PSC, sinó també per 
introduir petits canvis en els ti-
tulars d’algunes àrees, com és el 
cas de Festes, Mobilitat, Mitjans 
de Comunicació o Salut.

Aina Gómez, tinent d'Alcalde
La regidora Aina Gómez assumirà 
la cinquena tinença d’alcaldia. En 
els pròxims dies també es concre-
taran les noves composicions a les 
comissions informatives, així com 
alguns canvis en la representació 
de l’Ajuntament d’Argentona als 
òrgans col·legiats.

El govern de la vila també incorpora canvis en carteres com Festes, 
Mobilitat, Mitjans de Comunicació o Salut

Així queda el cartipàs municipal d'Argentona 
després de la sortida del PSC del govern

Aina Gómez assumeix la tinença d'alcaldia que era del PSC.  Arxiu 

Argentona

Adreça web del banner invertit:

www.lamodanuvies.com

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

PERRUQUERIA

• 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:
PAULA JURADO BAENA

concursos

Així queda el cartipàs municipal 
de l'Ajuntament d'Argentona

Eudald Calvo Català: Alcaldia, 

   Administració General, Policia, Recursos Econòmics i Recursos Humans.

Guillem Saleta Perejoan: Participació i Transparència i Innovació Tecnològica. 

Aina Gómez Herrera: Urbanisme, Mobilitat, Habitatge i Medi Ambient. 

Arnau Aymerich Casas: Joventut, Serveis Socials i Cohesió. 

Pere Móra Juvinyà: Espai públic i Obres. 

Carles Martinez Quiroga: Promoció Econòmica, Mitjans de Comunicació i Companyia d’aigües. 

Montserrat Cervantes Codina: Festes, Esports i Salut. 

Àngel Puig Boltà: Educació, Cultura, Patrimoni, Cooperació i Igualtat.
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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

330.000€

FABULOSO ÁTICO
Ref. 12713 CAMÍ DE LA SERRA: Sup. 195 m2. 110 m2 de piso 
en planta + 40 m2 de estudio + 45 m2 entre terraza y balcón. 3 
habit 2 dobles, más vestidor. 2 baños completos (1 suitte) Amplio 
salón en estudio con chimenea y despacho. Com. 28 m2.,balcón.  
Jacuzzi en terraza sup 3 Pl. Parking incluidas!!

T

549.000€

EXCLUSIVA "SU CASA"
Ref. 12728 ST AND. LLAVANERES: Espectacular unifamiliar a 
3 vientos. Bonitas vistas. 350m2 en 3 pl. PL. INFER:  Porche cubier-
to, salón veranos,  jardín,  piscina,  bodega, distribuidor, 1 dorm. suitte  
+ 1 dorm. indiv.  PL. CALLE: Garaje. Salón 48 m2 ,tza. Gran cocina 
offi ce. PL. SUP: 6 dorm. 2 baños y gran terraza.

T

265.000€

EXCELENTE COMPRA
Ref. 12769 PREMIÀ DE MAR-VALLPREMIÀ: Excelente 
vivienda 90 m2. Alto, muy exterior. Bonito conjunto residen-
cial con piscinas. Salón com. 26m2. Balcón tipo terracita ideal 
veranos. Cocina. Galería. 3 habit.(2 dobl), armarios emp. Suelos 
parquet. Calefacción. Parking incl!!! 

T

345.000€

CASA EN ZONA RESIDENCIAL
Ref. 12748 ARENYS DE MAR: Bonito conjunto residencial con 
zona comunitaria y piscina. Unifamiliar 200m2., Bonitas vistas 
al mar. Varias plantas. 3 dor. + estudio 40m2 con terraza de 20 
m2 a nivel. Salón com. 30 m2 indep. Gran cocina offi ce con patio 
de 90 m2. Garaje independiente de 32 m2 con altillo.

T

Comença una nova fase de rehabilitació de l'immoble, 
que ha d'estar enllestida aquest 2017

 Prossegueixen els treballs de 
rehabilitació de la casa Puig i 
Cadafalch amb el gran objectiu, 
ara, de recuperar la vistositat ex-
terior d'aquest reclam situat al 
centre d'Argentona. La nova fase 
d'obres té un termini d’execució 
de tres mesos i compta amb un 
pressupost de 519.360 euros.

Les obres corresponents a 
aquesta subfase se centren en l’en-
voltant exterior de l’immoble, amb 
la rehabilitació d’elements com 
les façanes, tanques i tancaments 
de fusta, la pèrgola i d’altres ele-
ments ornamentals de l’edifi ci. 
Aquesta intervenció implicarà un 
important salt endavant pel que 
fa a l’estètica exterior de l’edifi ci, 
recuperant bona part de la imatge 
original de la casa i la seva signifi -
cació urbana.

Objectiu: Recuperar la vistositat 
de la Casa Puig i Cadafalch

La Casa Puig i Cadafalch, on estiuejava l'arquitecte mataroní Cedida

núm. 1791 del 20 al 26 d'octubre de 2017
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característiques del seu produc-
te, ha dut a terme una agenda de 
contactes.

Aquesta desena d'empreses 
maresmenques seleccionades per 
participar en aquest projecte són: 
Vermouth Cisa, basada en l'ela-
boració de vermouth i vins; COC 
Delicatessen, que fabrica croquetes 
i canelons artesans congelats de 
tipus gourmet; Siró & Xavi, basat 
en l'elaboració de semiconser-
vats de peix; Business Cooperation 
Networl Global (Bioprasad), una 
empresa d'aliments ecològics sen-
se al·lèrgens com el gluten o sense 
lactosa; Can Serrat, especialitzada 
en embotits de porc; la Cuina de la 
iaia, que produeix croquetes gur-
met congelades de 18 sabors dife-
rents; Xips Ve de Gust, que produeix 
xips de verdures i carxofa d'alta 
qualitat; Tupinamba, productor 
de cafè en gra, càpsules monodosi, 
complements de llet en pols, ca-
cau en pols i cafè liofi litzat; Radi, 
que ofereix preparats en pols per 
postres i salses; per últim, Bouquet 
d'Alella, productor de vins ecolò-
gics. | Laia Mulà.

 Aquest és el segon any conse-
cutiu en què el Consell Comarcal 
aposta per ajudar algunes empre-
ses alimentàries del Maresme a 
obrir-se a mercats internacionals. 
El 2016 es va treballar el mercat 
francès i aquest any ha estat l'ale-
many. Les deu empreses mares-
menques que han participat en 
la fi ra alimentària d'Anuga, el saló 
mundial de l'alimentació més im-
portant d'Europa, fan una valora-
ció molt positiva de l'experiència. 
Totes elles són empreses petites 
que elaboren productes d'alta 
qualitat però que necessiten un 
acompanyament de professionals 
que coneguin el sector.

Objectiu: internacionalització
Les deu empreses seleccionades 
han estat acompanyades en tot 
moment per professionals del 
Consell Comarcal i de la Cambra 
de Comerç de Barcelona, experts 
en el mercat alemany, en aquest 
projecte titulat 'La internaciona-
lització del sector alimentari del 
Maresme en el mercat alemany'. 
Cada empresa, en funció de les 

Satisfacció entre els participants a la fira alimentària 
Anuga d'Alemanya

Deu empreses s'obren al 
mercat de l'alimentació

 El Consell Comarcal del Maresme 
ha presentat el segon Pla d'Igualtat 
de Gènere que, amb el suport de la 
Diputació i l'Institut Català de les 
Dones, es proposa avançar cap a 
una comarca més equitativa, jus-
ta i amb plena igualtat de gènere. 
Aquest Pla tindrà una vigència fi ns 
al 2020 i parteix de l'experiència 
de l'anterior que posava especial 
èmfasi en l'abordatge de la vio-
lència masclista.

Tres eixos
L'avaluació de les accions dutes a 
terme i l'anàlisi de la societat actu-
al són el punt de partida d'aquest 
nou Pla de Polítiques d'Igualtat 
que s'estructura en tres eixos: la 
transversalitat de gènere en el 
desplegament de les polítiques 
d'igualtat del territori, el reconei-
xement legal del col·lectiu LGTBI 
i, per últim, l'elaboració del pro-
tocol comarcal de l'abordatge de 
la violència masclista. Aquestes 
línies estratègiques impliquen una 
nova forma d'abordar els projectes 
comarcals. | L.Mulà

El Consell vol una comarca 
amb més equitat

Un pla en favor 
de la Igualtat de 
Gènere

Foto de família de la delegació maresmenca

Reunió del grup de treball Cedida

 Cedida 
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OFICINA CENTRE: C. Jaume Recoder, 4 , Local 1 · T 937 079 216 · babn6@tecnocasa.es

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

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

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

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

VALORACIONS
GRATUÏTES

*HIPOTECA AL

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

ASSESSORAMENT FINANCER GRATUÏT

SANT ANTONI (Ref. 234937) 110 m2 casa de 3 
plantas junto al mar y estación. ideal para re-

formar a tu gusto. Posibilidad de parquing para 
2 coches en la misma vivienda. Actualmente 

consta de 3 dorm. cocina, comedor con salida a 
terraza y una gran buhardilla en la última planta. 

220.000€ 

PERAMÀS. Tercer amb asc.,86 m2,
3 hab, bany, cuina amb galeria, i menja-

dor amb sortida a balcó,
molta llum i vistes a mar. 

149.990€ 

ELS MOLINS. (REF. 235213) Pis de 80m2 
per entrar a viure. 3 habitacions, men-

jador, cuina independent, bany amb plat 
de dutxa, galería, safareig i balcó al carrer. 

Molt lluminós i acollidor.
94.900€

CERDANYOLA.
Pis de 3 habitacions, completament

exterior, situat a la zona de Rocablanca.

105.000€

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

Intermediarios independientes en préstamos y créditos - Red en franquicia - Cada sociedad franquiciada tiene su propio titular y es independiente del franquiciador
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AV MARESME (Ref. 238461) 150m2. Primera 
linea de mar. Al lado de la estación de tren. 4 
hab. dobles y 1 individual, comedor con bal-

cón, cocina offi ce de más de 12m2 con galería. 
2 baños completos y 1 aseo. Parquing incluido. 

360.000€ 

PERAMÀS (Plç. Catalunya)
Quart pis de 70m2 amb ascensor,
3 dormitorios, bany amb dutxa.

Reformat. 

109.990€. 

ELS MOLINS. (REF 240632) Pis de 80m2 
amb 2 habitacions dobles (abans 3 i 

recuperable), menjador, cuina ind, bany 
complet i gran galería-safareig. A prop del 

Parc Central.
99.000€

CERDANYOLA. Planta baixa a reformar. 
Consta de tres dormitoris, sala d’estar, 
cuina amb sortida a terrassa de 25m2. 

Aprop de tots els serveis. 
94.000 €

T

T E

T

D

E T

F
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 El municipi d'Arenys de 
Mar impulsa les XXII Jornades 
Gastronòmiques del Calamarenys 
amb noves propostes gastronòmi-
ques, culturals i activitats variades 
pels seus participants. El dijous 19 
d'octubre a les 6 de la tarda va ser 
el torn de l'hora del conte a càrrec 
de Mercè Boher amb 'Contes a la 
vora del mar' a la Biblioteca. 

Avui, divendres 20, a partir de 
les 8 del vespre al Mercat muni-
cipal tindrà lloc una degustació 
de tapes amb el calamar com a 
producte estrella. Un total de deu 
paradistes i set restauradors del 

 Cabrera es proposa augmentar 
el nombre de turistes que visiten el 
municipi i per aquest motiu ha cre-
at un Pla Estratègic de Turisme que 
estableix les línies principals d'ac-
tuació que s'han de desenvolupar 

Continuen les activitats de les Jornades Gastronòmiques 
de Calamarenys amb el mar i el port com a protagonista

poble serviran copes i tapes a un 
preu molt mòdic. 

El diumenge 22 d'octubre a les 
11 del matí, els ciutadans podran 
gaudir d'una ruta guiada gratuï-
ta pel Port d'Arenys, a càrrec de 
Sinera Cultura, per conèixer els 
secrets del port i el mar en aquest 
municipi costaner. Els participants 
viatjaran des del segle XV fi ns a 
l'actualitat recorrent els diversos 
moments històrics per entendre 
el paper del port al llarg dels anys. 
Un viatge per la història del muni-
cipi pescador amb el mar i el port 
com a protagonistes  | Laia Mulà.

Arenys més gastronòmic 
que mai

Volen potenciar el turisme a 
Cabrera

 El pròxim diumenge 29 d'octubre 
el municipi de Cabrils té una cita 
amb més d'una vintena de colles 
del Maresme i el Barcelonès Nord 
amb la 26a trobada de gegants del 
Maresme 2017. Es tracta d'una 
cita anual que començarà a les 9 
del matí amb la concentració de 
les colles participants en la troba-
da. Seguidament, a les 10 del matí 
tindrà lloc la plantada de gegants 
i està previst que a les 11.30 h co-
menci la cercavila que fi nalitzarà al 
pàrquing dels Horts de Santa Creu. 
La jornada acabarà amb l'elec-
ció del setè hereu del Maresme, el 
municipi del qual serà la seu de la 
trobada comarcal de l'any vinent. 
La trentena de gegants participants 
ballaran conjuntament  la dansa 
del Maresme durant la trobada 
del dia 29.

Cabrils acull aquesta jornada 
després que el gegant del muni-
cipi, l'Esteve, fos nomenat el sisè 
hereu del Maresme en la darrera 
trobada, celebrada el 18 de de-
sembre del 2016 a Santa Coloma 
de Gramenet. 

En total la colla de Cabrils comp-
ta amb cinc fi gures diferents: l'Es-
teve i l'Eulàlia, els gegantons Maria 
i Oliver, i el gegantonet Patufet. 
| L.M.

Acollirà el diumenge 29 la 
26a trobada de gegants

Més d'una vintena de 
colles geganteres a 
Cabrils

a la vila. L'oferta gastronòmica, les 
platges, la plana agrícola i el patri-
moni arqueològic són alguns dels 
punts claus per complir el propò-
sit d'esdevenir un pol d'atracció 
turística. | L. M. 

El calamar és protagonista a Arenys L'hora dels gegants

Cabrera vol ser més visitada

 Cedida  Daniel Ferrer 

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

HABITATGES EN VENDA

A un dels carrers més exclusius de Mataró
Ref. 2749. 1r pis sense ascensor, només 8  esglaons al carrer, 
3 hab., bany, saló menjador, cuina, safareig, tssa 15m2 molt ín-
tima. Pis exterior. Sol tot el dia al matí a la terrassa ia la tarda al 
balcó. No dubti, informeu-vos. (CEE en tràmit).

ARA:  139.000€

Pis amb terrassa i zona tranquil·la
Ref.2711. Pis semi nou perfectament conservat de 2 habita-
cions, amb terrassa d’uns 14 m2 aprox., cuina tancada i balcó. 
Ubicat en zona amb tots als serveis propers.  (CEE E).

ARA:  160.000€

Costat Pl. Santa Anna i a 200mts del mar
Ref.2715. Planta baixa amb pati i aparcament a la mateixa 
planta baixa. 2 hab. Sala menjador amb cuina, i accés al pati 
que queda al mig de l’immoble., 2 banys. (CEE E).

ARA:  230.000€

Pis tot exterior i molt lluminós
Ref.2748. Pis de 4 hab. Ampli saló amb sortida balcó, cuina 
ofi cce amb galeria, 2 banys, ascensor. Disposa d'una te-
rrassa comunitària en la qual té un traster de mes de 10m2 
inclòs en el preu. (CEE en tràmit).

ARA:  230.000€

VALOREM LA SEVA PROPIETAT GRATUÏTAMENT

www.studi.cat

AVDA. GATASSA

ZONA CENTRE MATARÓ-CENTRE

Muralla de la Presó - 27, baixos 
08302 - Mataró

T 937 556 047

• Administració de Comunitats 
   i de Pàrquings.

• Administració de Lloguers.

• Tramitem cèdules i
   certificats d’eficiència 
   energètica.

ZONA CENTRE

VENUT EN 3 DIES

www.castellalopezadministracions.cat
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Va venir per jugar amb el La Sirena CNM i ara que s'ha retirat ha decidit quedar-se a Mataró

Laura López,
l'endemà de guanyar

Laia Mulà

 "Com amb les persones, agafo estima als llocs, i 
això és el que m'ha passat amb Mataró", explica 
Laura López, una madrilenya que viu a la capital 
del Maresme. Confessa que, com que Mataró és 
una ciutat molt més petita que Madrid, quan va ar-
ribar no li agradava pensar que quan sortís al carrer 
tothom la coneixeria. Ara, però, aquesta timidesa li 
ha passat i té clar que li agrada molt fer vida amb 
els mataronins.

La Laura participava de cursets de natació per 
a nens quan un monitor va detectar que era molt 
bona i la va animar a apuntar-se a un club de nata-
ció. Va ser llavors quan va provar el waterpolo per 
primera vegada al Club Natación Cuatro Caminos 
de Madrid quan encara era una nena. Explica amb 
un somriure que inicialment no li va agradar gaire 
però que, en participar en un torneig, aquest esport 
va despertar-li més interès.

La primera vegada que va trepitjar Mataró va ser 
el 2010 per formar part de l'equip del Centre Natació 
Mataró. Després d'aquella temporada va tornar a 
Madrid, però en guarda un molt bon record. L'any 
2014 va venir a Mataró de nou i va completar un 
total de tres temporades més amb La Sirena CNM, 
un equip molt potent que comptava amb jugadores 
com Ona Carbonell, Marta Bach o Roser Tarragó. Tot 
i la seva joventut, la Laura pot presumir d'una tra-
jectòria envejable com a waterpolista professional. 
Alguns dels majors reconeixements que ha obtingut 

al llarg de la seva carrera amb la selecció espanyola de 
waterpolo són la medalla de plata als Jocs Olímpics 
de Londres del 2012, la d'or al Campionat del Món 
de Barcelona del 2013 i la cinquena posició als Jocs 
de Rio de Janeiro.

Ara ja s'ha retirat i ha decidit començar carrera com 
a fisioterapeuta, professió que l'apassiona i per la 
qual es va formar durant els seus anys d'universitat. 

Una forma nova de viure l'esport

El seu somni és exercir com a fisioterapeuta en 
uns JJOO i així poder gaudir de la competició des 
d'una altra perspectiva. Tot i haver-se retirat del 
waterpolo a escala professional, aquest esport i 
el CNM segueixen tenint molt pes a la seva vida.  
És per això que jugarà amb els Màsters al CNM. 
Es tracta d'una lliga de Waterpolo per a retirats o 
nous aficionats de més de 25 anys, un equip mixt 
que l'ajudarà "a seguir vinculada a aquest esport" 
que tant ha significat per a ella.

ApUnts

Defineix-te: Competitiva i compromesa

Una pel·lícula: 'La vida és bella'

Un llibre: 'L'església del mar' d'Ildefonso Falcones, 
i 'El metge' de Noah Gordon

Un viatge: A Nova Zelanda

Un somni: Anar com a fisioterapeuta a uns JJOO

Un repte: Muntar la meva pròpia clínica de fisioteràpia

 Daniel Ferrer 

perfils
www.totmataro.cat/perfils

Tot perfils 1791.indd   1 18/10/17   18:06



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

PISO ECONÓMICO: Tiene 3 habita-
ciones, baño completo con ducha, 
cocina formica con galeria, muy bien 
conservado.

PLANTA BAJA DE 115M2: Con patio de 
15m2, tiene 4 habitaciones (2 dobles), 
baño con ducha, trastero en patio, con 
solo 3 vecinos.

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.

GRAN PISO DE 105M2: Ascensor. 2ª 
linea de mar y cerca centro, refor., 4 hab. 
(2 dobl), cocina off., galeria, baño y aseo, 
salón 25m2, balcón, comunidad reducida.

OPORTUNIDAD: Piso alto con ascensor 
muy luminoso, 95m2 distribuidos en 3 
hab. baño con ducha, cocina de roble, 
galería, balcón exterior.

OPORTUNUDAD: Piso reformado, 3 hab. 
1 doble, baño completo con ducha, cocina 
con galería anexa, suelos de gres y exte-
riores de aluminio.

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

OBRA NUEVA:  No deje escapar esta 
oportunidad. Planta baja con jardin 60m2, 
2 hab. espaciosas, 1 baño completo, coci-
na independiente. Último piso a la venta.

Ref. 4483 
ZONA SORRALL:

70.000€

Ref. 5131 
ZONA CIRERA:

124.000€

Ref. 4240 
ROCABLANCA:

168.000€

Ref. 1254 
Z. MARÍTIMA:

260.000€

Ref. 2476 
PLA D'EN BOET:

140.000€

Ref. 2486 
EIXAMPLE:

99.900€

Ref. 2484 
PL. D'EN BOET:

149.000€

Ref. 4448 
P. I CADAFALCH:

165.000€

T T

T T

T T

T

T

MUY CERCA DEL CENTRO: Zona co-
mercios, refor., ascensor, comunidad 
reducida, 3 hab. (1 dob), baño y aseo, co-
cina haya semiabierta, a.a. bomba calor.

Ref. 2477
EIXAMPLE:

206.000€

T

OBRA NUEVA:  No deje escapar esta o deje escapar esta Ref. 4448 T

PISO ECONÓMICO:PISO ECONÓMICO: Tiene 3 habita-Ref. 4483 T OPORTUNUDAD:OPORTUNUDAD: Piso reformado, 3 hab. Ref. 2486 T

PLANTA BAJA DE 115M2:PLANTA BAJA DE 115M2: Con patio de Ref. 5131 T REFORMADO CON PK:REFORMADO CON PK:  Tiene 3 habi-Ref. 2484 T

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

GRAN PISO DE 105M2: Ascensor. 2ª Ref. 1254 

OPORTUNIDAD: Piso alto con ascensor Ref. 2476 

MUY CERCA DEL CENTRO: Zona co-Ref. 2477 T

E!

5365

T. 937 965 148
Rda. Francesc Macià, 28 (esqui. c/Castaños) · Mataró
inmobiliariacym@ono.com 
www.cymgestionesinmobiliarias.com



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

Per entrar a viure. 2 habit.,armaris encastats, bany amb banyera, cuina 
offi ce, parquet, persianes elèctriques, terrassa amb vistes i pl. pàrquing 
inclosa. Platja, estació de renfe i centre del poble a 5 minuts a peu. Aques-
tes és l’oportunitat que busques!! T410199

Caldetes

157.500€

Fantàstic pis de 60m2 en exclusiva tot reformat!

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

Centre

185.000€

Preciós pis  de 35m2 amb molt d’encant
Distribuït en una habitació, un bany amb banyera, una cuina americana 
i un balcó ampli amb vista sobre el parc. L’habitatge té aire condicionat 
amb bomba de calor i fred i dos ascensors. T151315

Vol vendre 
o llogar
 el seu 

immoble?

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

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

Preciós dúplex amb terrassa de 30m2!
Pis de 118m² entre planta i golfes, 4 habit. (2 dobl), 1 suite, lavabo refor-
mat, saló menjador a les golfes amb una preciosa escala de cargol. Des 
les golfes gran terrassa chill-out amb barbacoa. Comunitat tranquil·la i 
familiar. No ho deixi escapar!!!  T151256 290.000€

Havana
2.000€

45 anys 
d’experiència ens avalen.

Serietat i efi càcia 
al millor preu!

Pla d’en Boet

Preciós pis amb increïbles vistes a tota la ciutat!
Amb vistes a la muntanya i al mar, habitatge consta de 90m² repar-
tits en quatre habitacions, tres d’elles dobles i un bany amb dutxa 
d’hidromassatge. Té galeria, balcó i ascensor!  T151308

148.470€



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

800€

T110550 Arenys de Mar-Portimar. Preciós pis 70m², vistes mar/muntanya. 3 
habit., 1 bany, cuina, balcó i jardí, piscina, ascensor  i pàrquing. Moblat!!!

Vol vendre 
o llogar
 el seu 

immoble?

925€

T110538 Parc Central. Pis 85m², 3 habit (1 dob), 2 banys, cuina off, saló menjador, 
balcó-terrassa, galeria, calefacció, ascensor, pàrquing. Disponible a partir 15  setembre.

1.000€

T110549 Parc Central. Pis 85m2, 4 habit. (2 dobl), 2 banys complets, cuina office, 
galeria, saló menjador, balcó-tssa 15m², vistes, calefac., ascensor. Pàrquing i traster!!

Preciós dúplex amb terrassa de 30m2!

2.000€

T202769 Argentona-Ginesteres. Preciosa torre moblada, parc. 880m², estil rústic, 5 
habit, 2 banys +1 servei, àmplia cuina off, 2 salons, llar de foc, calef, garatge, estudi habilitat 
com a zona lúdica, jardí amb arbres fruiters, zona de barbacoa, porxo exterior, piscina, etc ....

 T110379 St Vicenç de Montalt. Excel·lent planta baixa refor.i mobl. 120 m², 3 habit., 2 banys, 
cuina off., saló menjador ampli i lluminós , preciosa terrassa, finestres alumini, pàrquing, piscina!!

45 anys 
d’experiència ens avalen.

Serietat i efi càcia 
al millor preu!

T110536 Centre.  1er pis sense ascensor , 80m², 4 habit., (2dobl) 1 bany complet amb 
dutxa, cuina amb safareig, ampli saló menjador, balcó amb vistes. Reformat i lluminós!!

675€

T302989 Centre. Preciós restaurant en traspàs refor., decoració moderna, 2 mts. Pl. Sta 
Anna! Local moblat 80m2 + tsa 20m2, cuina, aa/cc, parquet, petit altell com a magatzem!!

700€

3.000€

T302996 Cirera.  Local ideal restaurant en traspàs a Mataró. Consta de 50m² i 20m² 
de magatzem, terrassa i aire condicionat.!!

590€



 

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 - Cerdanyola

MATARÓ - Cerdany. Sud 

MATARÓ - Cerdany. Sud

MATARÓ - Cerdanyola

MATARÓ - Cerdanyola

R.XXXX

R.18970

R.19057

R.18726

R.19237

Pis - 3 hab. - reformat

Pis - Amb vistes i sol 

Pis - 3 hab. - 66m2

Pis - 3 hab.- Vistes i molt de sol

Planta baixa - 3 hab. - Terrassa

60.000 €

62.260 € 

75.000 €

87.260 €

120.500 €

9,00% 

7,71% 

8,00%

7,22%

6,47%

221,77€�/mes

230,13€�/mes 

277,21€�/mes

322,53€�/mes

445,39€�/mes

450€�/mes

400€�/mes 

500€�/mes

525€�/mes

650€�/mes

190.000€

MATARÓ - Via Europa R 80009

Pis 2 hab (1 suite),pk, traster,exterior,molt sol, bons 
acabats, aa.cc. Zona immillorable.

Quota: 702,28€/mes

60.000€

MATARÓ - Cerdanyola R 19249

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

Quota: 563,67€/mes

acabats, aa.cc. Zona immillorable.

/mes

255.000€

MATARÓ - Can Vilardell R 41444

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

Quota: 942,53€/mes

149.000 €

MATARÓ - Rocafonda R 19158

Pis ben distribuit, 4 hab, menjador i cuina amb 
sortida a balcó, 2 wc. traster. Finca senyorial.

Quota: 550,73€/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

sortida a balcó, 2 wc. traster. Finca senyorial.

traster i pk fi nca. PIS DEFINITIU!!

/mes

250.000€

MATARÓ - Via Europa R 19234

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

Quota: 924,56€/mes

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

/mes /mes249.000 €

DOSRIUS - Can Massuet R 80022

Casa 95 m2, terr.1500m2, barbacoa, galliner i horta. 4 
hab (2 dob), menjador amb xemeneia. Ideal families.

Quota: 920,35€/mes

Duplex amb terrassa 37m2, 3 hab (1 suite), pk, 
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