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ESPECIALS
PLA D'EN BOET

ESPAI DE MEMÒRIA  
Redescobrim els detalls del Cementiri 

dels Caputxins que celebra 200 anys d'història 
coincidint amb Tots Sants

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

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

Més de 20 anys d’Experiència i Qualitat

ésésés
Ferreteria, banys, cuines, parquet, paviments...

PREUS IVA NO INCLÒSPREUS IVA NO INCLÒS

144,60 € /Ud.

des de només

· Moble + pica + mirall.
· Disponible en diversos colors.

MOBLES DE BANY
PER A ESPAIS
REDUÏTS
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• TASACIONES GRATUITAS, sin compromiso

• Presentación de estudio y plan de venta gratis.

Le entregaremos un informe por escrito donde le 
incluiremos un estudio de mercado, con el valor 
de su propiedad y la forma de rentabilizarla y 
obtener el mejor precio por ella.

¿VENDE SU PISO?
...PUES YA TIENE

UN REGALO

SÓLO POR ENCARGARNOS LA VENTA
LE REGALAMOS:

Cédula de habitabilidad.
Certificado energético.

25 ANYS
D’EXPERIÈNCIA
+ DE 13.000 IMMOBLES GESTIONATS

N. 1 EN VENDES

www.sucasa.es
+ Informació + immobles + fotos

126.000€

PISO CON ASCENSOR
Ref. 12797 CERDANYOLA/Z. PUIG I CADA-
FALCH: Bonito piso soleado. 75m2, ascensor. 3 
dorm. (2 dobles). Salón cuadrado, balcón a am-
plia avenida. Cocina roble amplia, gran galería. 
Baño completo con bañera. Suelos gres. Vent. 
aluminio. Puertas sapelly. Excelente. En el cora-
zón de Cerdanyola con todo tipo de servicios.

57.500€
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 donde le 
incluiremos un estudio de mercado, con el valor 
de su propiedad y la forma de rentabilizarla y 

¿VENDE SU PISO?
...PUES YA TIENE

UN REGALO

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

126.000€

PISO CON ASCENSOR
Ref. 12797 CERDANYOLA/Z. PUIG I CADA-
FALCH: Bonito piso soleado. 75m2, ascensor. 3 
dorm. (2 dobles). Salón cuadrado, balcón a am-
plia avenida. Cocina roble amplia, gran galería. 
Baño completo con bañera. Suelos gres. Vent. 
aluminio. Puertas sapelly. Excelente. En el cora-
zón de Cerdanyola con todo tipo de servicios.

T

96.000€

ATENCIÓN INVERSORES
Ref. 12786 CENTRO-CASCO ANTIGÜO: 
Bonito piso 45m2, 1 dormitorio doble. Baño 
completo. Comedor-cocina amplio y lumino-
so. Zona para tender. Reformada, entrar a 
vivir. 1/2 altura sin ascensor. Excelente ubi-
cación junto a Sta. María, cerca de todos los 
servicios. Alta rentabilidad inversores.

T 97.000€

PARA ENTRAR A VIVIR
Ref.12794 JUNTO ZONA VERDE LLUIS MI-
LLET: Piso 1/2 altura en zona tranquila y a la vez 
a un paso colegios, parques, centro salud... 80 m2. 
3 dorm. (2 dobles). Salón com. 20m2. Cocina buen 
estado, ampia galería. Baño completo reformado. 
2 balcones, Puertas roble. Suelos de gres. Venta-
nas de aluminio. Vivienda luminosa y exterior. 

T

185.000€

OPORTUNIDAD POR TRASLADO
Ref. 12799 PERAMÀS: En una de las zonas con 
más demanda, servicios y comercios cerca. Exce-
lente vivienda  100m2, buena imagen y ascensor. 
Reformada reciente, 4 dormit. (2 dobles), matrim. 
suitte. Salón (2 amb), balcón a la calle. Cocina con 
electrodomésticos. Baño compl. + aseo con ducha. 
Patio 18 m2 a nivel. Excelente oportunidad!

T

248.000€

MUY CÉNTRICO
Ref. 12775 CENTRO: Gran piso 95m2, junto a 
la céntrica plaza Forn del Vidre. 4 habit (2 dobles). 
2 baños compl. Amplio salón com., balcón exte-
rior, terracita. Cocina con galería. Vivienda exte-
rior, luminosa y soleada. Buen estado general, sólo 
20años, ascensor. Párking y trastero en la misma 
fi nca con acceso directo desde el ascensor!

T 265.000€T

EXCELENTE COMPRA
Ref. 12769 PREMIÀ DE MAR - VALLPREMIÀ: 
Excelente vivienda 90m2. Alto, exterior. Bonito 
conjunto residencial con piscinas y consergería. 
A un paso playa y centro. Salón comedor 26m2 
(2 amb). Balcón-terracita ideal veranos. Cocina 
amplias medidas. Galería. 3 habit (2 dobl), arm. 
empotr. Suelos parquet. Calefac. Parking incl.

215.000€

MUY LUMINOSO
Ref. 12782 Z. CENTRO: Junto playa, estación y 
centro. Vivienda de 82m2, año 2008. Salón co-
medor amplio, rectangular. Balcón soleado, zona 
peatonal. Cocina buenas medidas, exterior zona 
offi ce. 2 dorm. (matri. con vestidor). Aire acondic. 
Calef. 2 baños compl. Suelos parquet. PARKING + 
TRASTERO INCLUIDOS EN PRECIO!!

T

57.500€

¡PERFECTA UBICACIÓN!
Ref. 12788 Z/CAMÍ DEL MIG: Bien situa-
do, zona muy solicitada. Alto y exterior. Para 
arreglar a su gusto. 65m2 sin pasillos. 3 dorm. 
Salón comedor amplio, y exterior. Cocina bue-
nas posibilidades. Galería. Baño estado origi-
nal. Frente colegios, médicos y de comercios y 
servicios. Oportunidad por precio!!!!  

T

178.000€

BUEN PISO
Ref. 12781 VISTALEGRE: Piso alto con exce-
lentes vistas, muy soleado, esquinero y ascen-
sor.  85m2, 3 dor. (2 dobl). Cocina 10 m2 refor. 
Salón 24m2, balcón exterior, vistas sobre Ma-
taró. Calefacción. Ventanas aluminio. Puertas 
de cedro. Suelos de gres. Excelente comuni-
dad. Zona muy tranquila. Junto colegios.   

T

237.000€

ÚNICO POR CARACTERÍSTICAS
Ref. 12796 PLAZA GRANOLLERS: Es-
pectacular vivienda 113m2. El mejor piso de la 
zona. Sólo 20 años, ascensor. Gran salón co-
medor 30m2, balcón tipo terracita. 4 dorm. (2 
dobles). 2 baños completos (1 suitte) Amplia 
cocina 12m2, galería. Parking opc. Totalmente 
exterior y vistas despejadas. Muy soleado.

T

180.000€

LUMINOSO Y SOLEADO
Ref. 12787 CENTRO/JUNTO RDA. PRIM: Bien 
ubicado, céntrico y tranquilo. Piso prácticamente 
nuevo. Bien orientado y luminosidad.Exterior y 
soleado. Perfecto estado. 2 habit. + vestidor. Sa-
lón comedor. Balcón con muy buena orientación. 
2 baños, (1 suitte). Suelos parquet. Calefacción. 
PARKING OPCIONAL EN EL MISMO EDIFICIO.

T

252.000€

CASA UNIF. RECIENTE CONSTRUCCIÓN
Ref. 12789 CERDANYOLA NORTE: En calle 
tranquila magnífi ca ocasión. Planta baja + 1 piso  
y 2 terrazas muy soleadas. 200m2. Imagen per-
fecta, luminosidad y amplitud. Garaje 1 coche. 
Salón comedor amplio. Cocina perfecto estado. 
Galería, lavandería. Patio 35m2. 3 habit exterio-
res.  EL MEJOR PRODUCTO DE LA ZONA!!!.

T
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 ciutat
Mataró aposta pel ferrocarril 
amb la nova 'Fira Tren'

 ciutat
La Junta de Portaveus aprova 
una declaració contra el '155'

 reportatge
Els Caputxins, 200 anys 
de cementiri

 esport
El CE Mataró: lideratge ferm

 cultura
Sant Simó: cita amb els sabres, 
gegants, castells i havaneres

 perfil
Ricard Bonamusa,
divulgant la història de Mataró
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Llegeix el Tot Mataró
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08301 Mataró
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www.totmataro.cat
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Mataró Av. Maresme, 201 (Davant estació) - Tel. 93 790 81 64
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Marques exclusives  
i també de gamma 

mitjana.

Comprem diamants 
de totes les talles, 
formes i pureses.

Vingui a veure’ns! 
Obtindrà el millor resultat amb la màxima discreció i confiança

MÉS
COMPREM OR, RELLOTGES, 

DIAMANTS I PLATA

Li donem

Marques exclusives Demani pressupost  
per la seva joia  

sense compromís.

Peces antigues,  
noves o trencades.

Sin título-2   1 18/10/17   11:12



pervivència segueixi sent el seu gran aval. Disposa 
d'un programa d'actes poc atapeït i en molts d'ells 
s'hi arriba a escatimar públic. Però segueix al recer 
de la bona gent que el tira endavant i dels mataro-
nins que miren de seguir fent-hi cap al dia 28, més 
que no pas els dies que li són a la vora.

Al Camí del Mig no sé pas si encara es disfressen de 
pirates i es tiren bombardes de farina per barret. 
Nosaltres ho fèiem i era un dia ple especial. Era el 
que pertocava i connectava en sentit festiu la festa 
d'una escola amb una ermita que li és remota.

Que les festes de l'aplec d'aquest espai tan especi-
al –al qual quasi ningú para atenció durant la resta 
de l'any, més enllà dels parroquians– estiguin re-
vestides d'aquest punt rústic i humil, no hauria de 
molestar absolutament ningú. Sant Simó no és cap 
Festa Major perquè és precisament el que és. Una 
festa tan petita que la disfrutem sencera.

Opinió: Cugat Comas

 Fa sis anys, encara en estat postcoital per l'assalt 
al poder, els jerarques convergents de la ciutat van 
voler convertir Sant Simó en la festa major petita de 
la ciutat. La d'hivern o la de tardor, no me'n recor-
do. El propòsit es va esbravar quan massa peces no 
encaixaven i quan, a més a més, es va jugar a copiar 
el marc festiu del qual ens dotem a fi nals de juliol 
sense que el context ho justifi qués en absolut. Els 
mataronins tenim –tots una mica, els de l'Havana i 
les Cinc Sénies segurament més– una mica d'aques-
ta festa que basa bona part del seu encanteri, crec, 
en la simplicitat. Res menys transcendent que fer 
tombar el tortell perquè tingui forma de sabre ni 
cap invent tan prosaic com aquella tómbola atra-
pada en el temps. Simple com l'ermita. Despullat 
com el seu entorn.

Sant Simó té la virtut de la tradició que perviu i no 
necessita grans fastos perquè precisament aquesta 

28 d'octubre

L’ENQUESTA

Mataró explota prou ser 
capital ferroviària?

94,7 % No
5,3% Sí

FIRA TREN

LA PREGUNTA

Dones suport a l'activació 
de l'article 155 de la 
Constitució Espanyola?

ARTICLE 155

Més de 5.700 persones van participar a la Caminada contra el Càncer 
de mama que va organitzar Maresme Oncològic. És, juntament amb la 
que es fa a benefici per l'AFAM, els dos grans esdeveniments solidaris 
del calendari mataroní, pràcticament encavalcats l'un i l'altre.

APLAUDIT:  La ciutat aposta per 
aquest esdeveniment en clau de 
promoció de ciutat: el seu èxit, 
doncs, seria una bona nova.

CASTIGAT: L'anunci de Mariano 
Rajoy ha activat un precepte cons-
titucional que pot acabar tenint 
efectes en el dia a dia de la ciutat.

VOTA L'ENQUESTA A:

 Daniel Ferrer 

Davant de tot

Davant de tot 1792.indd   1 24/10/17   17:30
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CONTINUA EN COMA
La Llibreria Robafaves acomiada els treballadors 
no socis i manté la incertesa sobre el seu futur
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Final de temporada pels blaus
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si tens fotos antigues que trobes interessants, curioses... 
i les vols veure publicades a la secció la foto antiga d’el tot

porta-les a les oficines d’el tot mataró 
(carrer d’en xammar, 11) o a fotoantiga@totmataro.cat

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

 Foto antiga Les portades

  Precisament en la setmana que, 
a les portes de Tots Sants, se cele-
bra l'aniversari del Cementiri dels 
Caputxins recordem quin era el 
seu aspecte fa un segle, a la mei-
tat del trajecte que ara se celebra. 
Concretament a la seva zona més 
noble, amb la zona dels panteons. 
Fins al 1835 la zona havia acollit el 
convent del que hereda el nom i 

Els Caputxins de fa un segle

l'edifi cació dels primers panteons 
va ser un dels elements que li va 
donar personalitat.

Miguel Garriga va ser l'arquitec-
te que va dirigir les obres que van 
donar a lloc al magne cementiri 
mataroní, que per ubicació i dis-
seny, a més de la seva naturalesa, 
sembla que presideixi la ciutat.

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

Foto antiga 1792.indd   1 24/10/17   15:47



 

Contacta’ns en el 900 607 061 o a infofranquicies@solvia.es
i t’informarem de tots els detalls.

Endavant! Passa, uneix-te a Solvia com a franquiciat i beneficia’t del 
suport d’una immobiliària líder a escala nacional.

Si penses que un altra manera de for-
mar part del sector immobiliari és 
possible i conceps la compra i la venda 
d’immobles com experiències que els 
teus clients viuen i no solament com 
simples transaccions, entens el sector 
immobiliari com l’entén Solvia. I això 
significa que pots posar en marxa 
el teu propi negoci amb la garantia 

d’una immobiliària líder a escala na-
cional, que t’ofereix una amplíssima 
cartera d’immobles, formació com-
pleta i continuada des del primer 
dia i una imatge de marca amb reco-
neixement i prestigi, entre molts altres 
avantatges. Vols destacar en el negoci 
immobiliari? Fes-ho amb l’ajuda d’al-
gú que l’entén com tu.

Si busques una franquícia destacada, 
entra a casa nostra.

PG_SV_150x228_TotMataro_Franquicias_cat.indd   1 23/10/17   15:51



Mataró fa la gran aposta pel tren 
L'antiga Fira Ferroviària esdevé la nova 'Fira Tren', aquest cap de setmana  
al TecnoCampus, de pagament i amb vocació de promoció de ciutat  

Promoció: Redacció

 Aquest dissabte fa 169 anys que 
el primer ferrocarril de la Península 
va arribar a Mataró. Hi haurà els 
actes pertinents si bé ja fa anys 
que la celebració ha virat d'accent: 

mantenint l'aposta historicista 
però sobretot validant la passió 
popular per aquest mitjà de trans-
port com a plataforma de promo-
ció econòmica. 

Mataró ha apostat pel tren i ha 
reconvertit l'antiga Fira Ferroviària 

en un nou producte, la Fira Tren, 
que vol que sigui punta de llança 
en promoció de ciutat. És l'aposta 
i aquest any estrena galons i ubi-
cació. No la busquin a Santa Anna 
perquè es farà al TecnoCampus: 
la celebració d'un esdeveniment 

Daniel Ferrer 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat

Obertura 1-2 Fira Tren.indd   2 24/10/17   14:12



Una altra de les novetats d’aquesta edició és la nova ubicació de 
la fira al TecnoCampus, que ha permès redimensionar el projecte i 
unificar en un únic espai les diferents propostes, des de les adre-
çades a un públic més especialitzat fins a les activitats infantils.  
 
Per facilitar l’arribada del públic al recinte es disposarà de di-
verses opcions de transport gratuïtes. D’una banda, un trenet 
turístic traslladarà els assistents que ho vulguin des de la plaça 
Santa Anna, on hi haurà animació per al públic familiar. D’altra 
banda, un bus llançadora des de l’estació de Renfe portarà els 
visitants fins al TecnoCampus. Tot són facilitats perquè el canvi 
d'ubicació no suposi la pèrdua de públic forani i sobretot de la 
pròpia gent mataronina.

Trenet turístic, bus 
llançadora i invitacions 
per omplir el TCM

històric vinculat a la figura de 
Miquel Biada és, ara, l'aposta de 
present i de futur.

Que sigui referent
Amb l’objectiu de posicionar 
aquesta fira com a referent de les 
fires de l’àmbit de l’oci ferrovia-
ri de Catalunya, aquest any s’ha 
ampliat l’oferta d’activitats –tant 
en nombre de propostes com en 
la tipologia– per poder arribar al 
sector especialitzat i professio-
nal i al públic en general. També 
s’ha previst una programació es-
pecial adreçada a l’àmbit familiar.  
Així doncs, s’han programat una 
cinquantena de propostes entre 
conferències i xerrades, tallers, 
projeccions cinematogràfiques, 
demostracions tecnològiques i ex-
posicions, que se sumen a l’im-
portant desplegament a la zona 
comercial d’exposició i mercat 
d’ocasions amb fabricants naci-
onals i internacionals i expositors 
comercials de modelisme ferrovi-
ari, maquetes i publicacions. Als 
al·licients habituals, doncs, s'hi 
suma amplitud de mires i espai. 

Entre els principals atractius 
d’aquesta edició, destaca la im-
portant concentració de maquetes 
de tren a diferents escales, que es 
podran veure en funcionament per 
primera vegada a Mataró. També 
hi haurà un circuit de tren tripu-
lat i un de locomotores de vapor 
i demostracions d’una maqueta 
del tren magnètic, el tren del futur.

Daniel Ferrer 

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1792 del 27 d'octubre al 2 de novembre de 2017
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Catorze mil invitacions repartides 
La 'Fira Tren' passa a ser de pagament, a un preu popular de tres euros, 
si bé els menors i estudiants tenen entrada gratuïta

Promoció de ciutat: Redacció

  El pas d'una Fira Ferroviària en 
un espai públic com la plaça de 
Santa Anna a un esdeveniment de 
major envergadura com vol ser la 

Fira Tren ha comportat, també, que 
s'hagi establert un preu d'entrada: 
del tot popular això sí. Tres euros. 

El tiquet inclou l’entrada al re-
cinte de la fi ra i serà vàlid per a 
tot el cap de setmana, excepte les 

activitats que es duen a terme al 
TCM 2, que són d’accés lliure. Per 
als menors i estudiants, l’entrada 
és gratuïta. No només això. En el 
marc de l'aposta per fer gran la Fira 
Tren i per potenciar l’assistència 

Una edició anterior de la Fira Ferroviària a la plaça de Santa Anna mataronina Daniel Ferrer 

Ciutat

Obertura 3-4 fira tren 2.indd   2 24/10/17   12:26



del públic familiar a la fi ra s’han 
distribuït a tots els alumnes de les 
escoles d’infantil i primària de la 
ciutat al voltant de 14.000 invita-
cions vàlides per a dues persones.  
Es vol que sigui un èxit. 

Més avantatges
Amb l’entrada de la Fira Tren, els 
visitants podran gaudir d’una pro-
moció de 2x1 per al Museu del 
Ferrocarril de Catalunya a Vilanova 
i la Geltrú i el Museu del Joguet de 
Catalunya a Figueres.

Gràcies a un acord signat amb 
Renfe, els assistents a la fi ra que 
vulguin venir-hi amb tren disposen 
d’un descompte del 30% al preu 
del bitllet de Rodalies Catalunya.

Aposta singular
La presentació de la Fira Tren va 
ser un dels primers actes públics 
de la Primera Tinent d'Alcalde 
Núria Moreno com a nova res-
ponsable de Desenvolupament 
Econòmic, que inclou la carte-
ra de Promoció. En espera de si 
s'introdueixen canvis en l'aposta 
política, la Fira Tren era una de les 
grans apostes de l'antiga titular de 
la cartera, Dolors Guillén, que per 
cert segueix ostentant de moment 
la presidència del TecnoCampus. 

Daniel Ferrer 

L'Associació Cultural Cercle Històric Miquel Biada ha estat 
l'encarregada d'organitzar l'exposició 'Rovira Brull i el tren' a 
l'Ateneu de la Fundació Iluro de Mataró, que es podrà visitar 
fins al 19 de novembre. La mostra pretén mostrar la importància 
i sentit de la temàtica ferroviària en l'artista Josep Maria Rovira 
Brull i està composta per quadres cedits en la seva majoria 
pels propietaris. A més, els membres de l'associació impulsen 
altres activitats infantils i escolars, exposicions i conferències 
durant l'octubre al voltant del tren, algunes d'elles en l'àmbit de 
la Fira Ferroviària. A més, l'associació Cultural Cercle Històric 
Miquel Biada participa amb un estand a la Fira Ferroviària del 
28 i 29 d'octubre amb productes culturals a la venda, dossiers 
i material de difusió del patrimoni ferroviari industrial i cultural.

El protagonisme del 
tren en l'obra de 
Rovira Brull, a l'Ateneu
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Política: Redacció

 Les ordenances fi scals van su-
perar dijous passat el seu primer 
tràmit en Ple Municipal. El su-
port va ser ampli en una sessió 
que va servir d'estrena de la nova 
ubicació dels regidors al Saló de 
Sessions després de la sortida de 
CiU del govern. Com s'esperava, 
la majoria de grups van optar pel 
suport o l'abstenció, que propi-
cia el període d'al·legacions en el 
qual negociaran per esmenar la 
proposta inicial del govern. Fins i 
tot la mateixa Convergència, que 

Només la CUP i PxC voten en contra del primer tràmit: 
ara comença la negociació d'esmenes

havia treballat en la proposta go-
vernamental, va anunciar algunes 
propostes de millora. Ara comença 
doncs la primera prova de força 
pel govern, en gran minoria dels 
socialistes.

La proposta d'ordenances es 
va aprovar provisionalment amb 
el vot afi rmatiu dels grups muni-
cipals del PSC, CiU i C’s. Es van 
abstenir ERC-MES, VoleMataró, PP, 
ICV-EUiA i la regidora no adscrita. 
Van votar en contra la CUP i PxC.

Congelació general
En línies generals, es congelaran la 

Aval inicial a les ordenances fiscals

El Ple extraordinari d'aprovació inicial d'ordenances  Daniel Ferrer 

majoria d’impostos, taxes i preus 
públics per al 2018. Així doncs, es 
mantenen el rebut de l’IBI, l’im-
post de vehicles i el de la brossa 
domiciliària. Només experimen-
ten un creixement l’Impost d’Ac-
tivitats Econòmiques (IAE), que 
s’apuja un 3,75%; , la taxa de ce-
mentiris, que en compliment del 
plec de condicions amb l’entitat 
concessionària s’augmenta l’IPC 
més 2 punts; i la taxa de guals, que 
tal com es va acordar es proposa 
arribar al 50% de l’import fi nal 
previst. Els ingressos per aquest 
concepte aniran íntegrament a 

millores i manteniment de voreres, 
accessibilitat i mobilitat.

El Ple  també va aprovar les bases 
de subvencions de foment de l’ac-
tivitat econòmica, ajuts de caràcter 
social per a l’habitatge, patrimoni 
arquitectònic, borsa de lloguer so-
cial i efi ciència energètica.Juan Carlos Jerez va defensar la proposta  Daniel Ferrer 

La proposta de modificaci-
ons de les ordenances fiscals 
reguladores dels tributs lo-
cals, taxes i preus públics, així 
com les bases reguladores 
de subvencions i ajuts, se 
sotmetran ara a un període 
d’exposició públic de 30 dies 
hàbils a partir de la seva pu-
blicació. L'aprovació defini-
tiva està prevista en un altre 
Ple, a finals de desembre.

Ara, període 
d'al·legacions

24

Les ordenances van re-
bre el vot favorable o 
l'abstenció de 24 dels 27 
regidors del Ple
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 Anna Aluart 

Un nen juga a la 'half' que hi ha al Pla d'en Boet amb el seu patinet  Daniel Ferrer 

Terra obrera d'oportunitats 
El Pla d'en Boet és una peça estratègica del tauler mata-
roní amb comerç, indústria i bona connectivitat

Pla d'en Boet

Barri
a barri

Tot barri 1,2,3,4,5,6.indd   2 24/10/17   17:56
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Al Pla d'en Boet li prova l'evolu-
ció que ha tingut Mataró. Essent 
com és un dels barris exteriors de 
la ciutat, alçat al costat de l'antic 
Polígon Espartero i en zona d'an-
tigues hortes i camps, les últimes 
dècades d'evolució urbanística li 

han acabat conferint una impor-
tància central en l'àmbit mataro-
ní. És una peça del tot estratègica, 
revalorada d'ençà de la connexió 
viària. No ha deixat de ser un barri 
eminentment obrer, de blocs fami-
liars i gent treballadora, però ara 
és també la part mataronina que 
podem identifi car més amb les 
oportunitats. El sustent d'aquesta 
afi rmació és perquè el Pla d'en Boet 
és un nexe on convergeixen una 
unitat urbanística compacta que 
es vertebra en les avingudes amb 
noms de presidents catalans i tres 
zones adjacents de gran potencial: 
el Polígon Industrial, convertit en 
un dels principals músculs econò-
mics de Mataró –de dia i de nit–, 
la zona de les Hortes i també tot 
el Rengle. La ubicació en un ex-
trem del barri del TecnoCampus 
ha estat el germen perquè la ciu-
tat creixi en un districte dedicat 
al coneixement. El Pla d'en Boet 
és doncs, ara, zona d'estudiants i 
empresaris, zona de molts con-
cessionaris, de grans empreses i 
un comerç emergent. 

El 'botellón'

Preguntar a qualsevol veí 
del barri sobre un aspecte 
negatiu del mateix 
condueix quasi sempre a 
la mateixa resposta: els 
efectes nocius de la proxi-
mitat de la zona d'oci així 
com l'estat amb el que es 
lleven molts espais pú-
blics l'endemà de la pràc-
tica massiva de botellón

 Anna Aluart 
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La coberta de l'Eusebi Millan, el dia de la seva inauguració

Aviat farà un any que el 
Poliesportiu Municipal Eusebi 
Millan compta amb una nova co-
berta per a la seva pista exterior, 
Les obres van cobrir la pista i en 
van modifi car l'orientació i van 
mantenir una façana ventilada 
a base de revestiment de planxa 
d'acer perforada per minimitzar 
l'entrada d'aigua de la pluja. En 
total l'Ajuntament va invertir quasi 

500 mil euros en aquests 2.000 
metres de coberta i en les obres 
realitzades, les quals van anar a 
càrrec de l'empresa Certis Obres 
i Serveis SA.

L'espai que va ser cobert es pot 
dividir en tres pistes transversals de 
26x14 m per a bàsquet/minibàs-
quet o una pista central de 40x20 
m per a la pràctica de futbol sala 
i handbol.

Daniel Ferrer 

Un any amb coberta nova
El Pla d'en Boet va rebre una de les primeres inversions 
de l'Ajuntament amb la pista exterior de l'Eusebi Millan

Polèmica passada

La inauguració de la pista va 

generar una certa polèmica 

per la propaganda que va fer 

el PSC al barri

barri a barri Pla d'en Boet
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El Boet és la gran entitat esportiva del barri Daniel Ferrer 

La gran aposta del Boet pel 
bàsquet ha donat els seus 
fruits en tots dos gèneres i la 
complicitat amb Mataró Parc 
com a espònsor diu molt de 
la bona política que té el club 
taronja. El Mataró Parc Boet 
disputa per primera vegada 
la lliga EBA mentre que el 
Mataró Parc Dori Dori és al 
grup capdavanter de Copa 
Catalunya femenina, 

Aposta pels dos 
gèneres marca de 
la casa

 Amb el mateix Eusebi Millan con-
vertit en bastió, el Boet és el millor 
ambaixador que el barri pot tenir, 
passejant un projecte exitós tant 
en l'aspecte social com esportiu 

arreu de Catalunya. En pocs anys 
els primers equips i el treball del 
planter s'han revalorat fi ns al punt 
de discutir a l'Esportiva l'hegemo-
nia basquetbolística local.

Projecte arrelat i potent
El Boet ja no és un equip de barri: el club ha crescut i 
discuteix a l'Esportiva la condició d'equip referent local

núm. 1792 del 27 d'octubre al 2 de novembre de 2017
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 La futura urbanització de la plaça 
pública situada al costat del pas-
satge Lluís Gallifa ha estat apro-
vada per l'Ajuntament de Mataró. 

Es tracta d'un nou espai públic al 
barri del Pla d'en Boet.

Es tracta d'un projecte que neix 
amb la col·laboració dels veïns de 

Estat actual de la plaça, plena de sauló Daniel Ferrer 

Una nova plaça pel barri
Aprovat el projecte per crear un passeig diagonal amb 
pèrgoles per fer ombra i una zona de jocs infantils al 
costat del passatge Lluís Gallifa

la zona, els quals han pogut par-
ticipar i proposar canvis durant 
el procés de redacció. Tot i això, 
les obres que estipula el projecte 

barri a barri Pla d'en Boet
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Recreació de com quedarà la plaça  Ajuntament de Mataró 

aprovat no podran iniciar-se fi ns 
que el projecte superi els tràmits 
d'informació pública i s'aprovi 
defi nitivament.

1.800 metres quadrats

L'espai que es modifi carà ocupa 
més de 1.800 metres quadrats i 

es preveu crear un passeig en di-
agonal per la plaça que faciliti la 
connexió entre el carrer Castaños 
i el de Llauder. També contempla 
l'ampliació de voreres, l’eliminació 
de barreres arquitectòniques, la 
millora de la il·luminació i la col-
locació d’arbrat i mobiliari urbà. 
El paviment de la plaça serà a un 

únic nivell, amb una zona de sauló 
i una altra de paviments durs de 
pedra artifi cial i panot. També hi 
haurà una zona de jocs infantils de 
205 m² amb paviment de cautxú 
i delimitada per 60 metres lineals 
de tanca metàl·lica i s'instal·laran 
dues pèrgoles per garantir l’ombra. 
El projecte contempla la renova-
ció de la xarxa de clavegueram, la 
instal·lació de nou enllumenat i la 
revisió de la xarxa d'aigua potable.

L’espai queda delimitat pels 
carrers de Javier Castaños, de 
Francisco Pizarro, de Llauder i 
del passatge de Lluís Gallifa.

Pendent d'aprovació definitiva

Les obres tenen un pressupost de 
poc més de 275.000 euros (IVA in-
clòs) i es preveu que els treballs tin-
guin una durada de 4 mesos. Abans 
de l’inici de les obres, però, cal 
que el projecte superi els tràmits 
d’informació pública, aprovació 
defi nitiva, adjudicació i licitació 
a una empresa constructora.
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 Com és la vida al barri?

El Pla d'en Boet és un barri que 
es va renovant dia a dia, on tenim 
pràcticament tot el que necessitem 
i que està format per gent treba-
lladora que no fa molta vida al 
carrer. És un barri molt tranquil 
i gens sorollós on rarament hi ha 
problemes.

Què és el millor de viure-hi i 
treballar-hi?

En primer lloc, que estem molt a 
prop del centre de la ciutat. També 
és molt agradable que tenim els 
Jutjats just al costat i disposem 
de molts parcs i espais verds. Fa 
34 anys que visc en aquesta zona 
i no tinc cap queixa, tot al contrari.

Praxedes Ramos. a la seva perruqueria  Daniel Ferrer 

"Fa 34 anys que visc en aquesta zona i no 
tinc cap queixa, tot al contrari"
Praxedes Ramos és la propietària de la Perruqueria Praxedes, 
la qual existeix al Pla d'en Boet des de fa 31 anys

Alguna queixa deus tenir. Què 
és el pitjor?

El barri generalment està força 
net però és una zona propera a les 
discoteques i a vegades els carrers 
queden bruts pel 'botellón' dels 
caps de setmana. Tot i això, des 
de l'Ajuntament tenen un servei 
de neteja els diumenges al matí i 

barri a barri Pla d'en Boet
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ho deixen tot net ràpidament. Per 
tant, això no suposa cap proble-
ma ni tampoc sol generar gaires 
conflictes.

El Pla d'en Boet té tots els 
serveis i equipaments que ne-
cessiten els seus habitants?

En relació a les places d'aparca-
ment, per exemple, en té bastants 
perquè recentment han posat una 
zona taronja per estacionar. A 
més, amb els mossos i el Poligon 
Industrial al costat, hi ha lloc de 
sobres. Una mancança és, però, 
que no està ben connectat amb les 
altres zones de Mataró pel trans-
port públic. Per exemple, hi ha 
gent gran que necessita que els 
autobusos els portin a la consulta 
mèdica del CAP de la Ronda Prim 
però els deixa molt lluny.

Com són els clients de la teva 
perruqueria?

Fa 31 anys que tenim la Perruqueria 
Praxedes i oferim servei a homes i 
dones de totes les edats. Compto 
amb dos tipus de clients majo-
ritàriament: el que ve cada set-
mana que normalment és gent 
de mitjana edat o gent gran i, per 
altra banda, el client jove que ve 
quan necessita el servei. Els clients 
poden gaudir, a més de la perru-
queria, dels serveis oferts per un 
massatgista.
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La zona del Rengle i més propera al TecnoCampus

 Qui entra i surt de la ciutat per 
la zona del Pla d'en Boet pot veure 
com evolucionen les obres dels vi-
als de la zona del Rengle, Les hor-
tes del Camí Ral i tota la pastilla 

on s'alçava l'antiga Iveco-Pegaso. 
S'estan posant al dia els carrers 
però en alguns casos es desconeix 
exactament per a quins usos es 
destinaran molts metres quadrats.

Pendents del Pla del sector
La zona del conegut com 'Districte TecnoCampus' és 
objecte d'un dels plans estratègics de l'Ajuntament

Precisament en les properes 
setmanes s'hauria de presen-
tar el pla estratègic del Districte 
TecnoCampus, un dels acords amb 
els que l'Ajuntament vol assolir 
amplis consensos sobre el futur 
paper que ha de jugar una zona 
de la importància que té aquesta 
a la ciutat. Què hi dirà, en aquest 
pla de futur?

barri a barri Pla d'en Boet
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La zona del Rengle i més propera al TecnoCampus  Arxiu 

Mentre es va desenvolupant 
el sector urbanístic d'Iveco-
Pegaso se segueix sense 
notícies sobre el Centre de 
Formació Professional que 
s'hi ha d'ubicar. Aquest va ser 
un dels grans anuncis que en 
el mandat anterior va fer el 
govern que ostentava Joan 
Mora en matèria d'educació, 
però no s'ha concretat mai 
ni un calendari ni tan sols el 
marc legislatiu en el qual, 
des del Departament, es 
vol propiciar aquest centre. 
En els documents oficials, 
es manté l'aposta per la 
Formació Professional a la 
zona però, de moment, res 
s'ha concretat. Va per llarg.

Sense notícies del 
Centre de Formació 
Professional
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· Pròtesi Dental
· Endodòncies
· Implantologia

· Odontologia General
· Odontopediatria
· Ortodòncia
· Periodòncia

Treballem amb mútues.
Consulta’ns.www.clinicanovadent.com

Avda. President Lluís Companys, 3, 1r 1a, Mataró

La família Rodríguez, responsables de la granja  A.G. 

“El barri està molt ben comunicat amb la 
resta de la ciutat"

Imma Rodríguez és la propietària de la Granja San 
Valentin, un espai on, juntament amb en Diego Martínez 
i Sergio Martínez, ofereixen un servei proper i familiar

 Com descriuries el barri?

Fa quasi 9 anys que vam obrir el 
negoci al barri i cal destacar que 
és força tranquil i que està format 

barri a barri Pla d'en Boet
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· Pròtesi Dental
· Endodòncies
· Implantologia

· Odontologia General
· Odontopediatria
· Ortodòncia
· Periodòncia

Treballem amb mútues.
Consulta’ns.www.clinicanovadent.com

Avda. President Lluís Companys, 3, 1r 1a, Mataró

per obrers majoritàriament. És 
una zona molt propera al centre 
de Mataró i de fàcil accés a la plat-
ja i l'estació Renfe. Passejar-hi és 
molt còmode perquè és un barri 
força pla.

Té els equipaments necessaris?

El barri té de tot perquè comp-
ta amb molts comerços, farmà-
cies, escoles, centres esportius, 

equipaments diversos i el Clos 
Arqueològic de Torre Llauder. 
Tenim també el mercat del dis-
sabte que és el més gran de Mataró 
i que aporta molta vida a la zona.

Què és el millor del barri?

En primer lloc, la bona comuni-
cació amb el centre i la platja de 
Mataró. En segon lloc, la connexió 
amb transport públic crec que és 
molt còmode perquè hi ha molts 
autobusos per pujar a Mataró Parc 
i l'Hospital, per exemple. Crec que 
el barri està molt ben comunicat 
amb la resta de la ciutat.

I el pitjor?

La manca d'aparcaments és un 
problema perquè costa molt tro-
bar lloc per deixar el cotxe. Així 
i tot, aquesta és una mancança 
existent a tota la ciutat. Per altra 
banda, la proximitat amb les dis-
coteques no és un problema per 
a nosaltres però hi ha veïns que es 

queixen del soroll a les nits.

Com són els clients de la 
Granja San Valentin?

Comptem amb clients que des que 
vam obrir són fixes i venen cada 
dia a esmorzar o berenar.  Som 
com una gran família perquè te-
nim clients del carrer, de l'Hotel 
que hi ha prop de la Granja, treba-
lladors que treballen per la zona, 
pares que porten els nens a l'es-
cola... La principal característica 
dels comerços petits com el nos-
tre és que som molt propers amb 
els clients. Abans que demanin 
ja sabem què volen, sovint no cal 
ni preguntar-los-ho. Es tracta de 
comerç de veïnat.

I quina és l'especialitat?

Treballem majoritàriament fent 
esmorzars i berenars i un dels 
productes estrella és l'entrepà de 
pernil salat perquè el tallem a mà 
directament de la pota.
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ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:
C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONAC/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV
sin problemas de aparcamiento)sin problemas de aparcamiento)

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

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

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

T 93 161 50 15T 93 161 50 15T 93 161 50 15

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

www.gress.es

CONJUNTO
BAÑO COMPLETO
80cm

290€ /Ud.
Mueble + pica + espejo

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

Ud.Ud.Ud.Ud.Ud.
Mueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejo

NOVEDAD!
BAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETO

290290290€ /€ /Ud.Ud.Ud.Ud.Ud.Ud.Ud.Ud.Ud.Ud.Ud.Ud.Ud.

OFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIASOFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIAS
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 El Centre Cívic del Pla d'en Boet 
és una de les joies de la corona per 
la participació ciutadana, no no-
més del barri, sinó de tot Mataró. 

Són molts metres quadrats, i ara 
té un plus d'espai disponible pels 
seus usuaris, ja que Mataró Ràdio 
va fusionar-se amb m1tv i crear 

El Centre Cívic del Pla d'en Boet Daniel Ferrer 

Metres quadrats disponibles
El Centre Cívic del Pla d'en Boet és un dels equipaments 
més polivalents de la ciutat i ara disposa de l'espai que 
ocupava Mataró Ràdio

Mataró Audiovisual amb instal-
lacions al TecnoCampus.

L'espai que ocupava la ràdio 
encara no ha estat decidit a què 
es destinarà, però representa més 
metres quadrats a disposició de la 
ciutadania en un equipament ple 
de vida i amb una agenda plena: a 
què es destinarà tot aquest espai 
en el futur?

barri a barri Pla d'en Boet
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ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:
C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONAC/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV
sin problemas de aparcamiento)sin problemas de aparcamiento)

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

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

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

T 93 161 50 15T 93 161 50 15T 93 161 50 15

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

www.gress.es

CONJUNTO
BAÑO COMPLETO
80cm

290€ /Ud.
Mueble + pica + espejo

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

Ud.Ud.Ud.Ud.Ud.
Mueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejo

NOVEDAD!
BAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETO

290290290€ /€ /Ud.Ud.Ud.Ud.Ud.Ud.Ud.Ud.Ud.Ud.Ud.Ud.Ud.

OFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIASOFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIAS
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Dissabte 

28 

d'octubre

20.30h // 
Teatre Monumental (La 
Riera, 169. Mataró). // 
Platea: 17 €. 
Amfiteatre: 14 €.

L'ESTOL I MANY, UNA MIGRACIÓ 
I UNA REFLEXIÓ ENTORN L'INDIVIDU

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

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

'Entre Cordes'
Divendres 27 octubre / 21.15h / 
Les Esmandies (Rda. O'Donnell, 
94. Mataró) / Taquilla inversa. 
Obertura del cicle mensual per 
commemorar el 40è aniversari 
de l'Aula de música Masafrets.  
Concert a càrrec de Sarah Claman 
i Ariadna Rodríguez (violins) i Pau 
Sola (violoncel).

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.

'Sona Gust!' 
Divendres 27 octubre / 21h / Centre 
Moral (Rambla Francesc Macià, 57. 
Arenys de Munt) / Preu: 6€.
Concert de Fèlix Cuc. Músiques i 
vins amb denominació d'origen.

Festival Mozart
Diumenge 29 octubre / 19h / 
Teatre La Massa (pl. del Teatre, 
3. Vilassar de Dalt) / Preu: 10-17€.
Concert a càrrec de l'Orquestra 
simfònica Sant Cugat.  

'Todo Terreno'
Divendres 3 novembre / 20h / 
L'Arc Cafè Cultural (c. Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa
Un espectacle còmic, poètic i mu-
sical a càrrec d'Hugo Martínez i 
Danilo Facelli.

TEATRE I DANSA // 

'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.
Una peça delirant i controvertida 
sobre un tema clàssic: la incomuni-
cació entre les persones. De David 
Mamet. Direcció: Josep M. Rabassa. 
Producció de la Sala Cabanyes.

Guia cultural

UNA MIGRACIÓ 
I UNA REFLEXIÓ ENTORN L'INDIVIDU

www.totmataro.cat/agenda

Boo Boo Davis
Divendres 27 octubre / 22h /  Sala 

'Todo Terreno'
Divendres 3 novembre / 20h / 

Doble cita al voltant del mo-
viment corporal i la dansa 

amb L'estol i Many, creats pels co-
reògrafs Roser López Espinosa i 
Thomas Noone. Mentre que L'estol 
és una peça que neix del fascinant 
viatge de migració de les aus i el 
desig de volar, Many té com a fi l 
conductor el moviment i la música 
per parlar de l'individu en contra-
posició al grup. Dins la Producció 
Nacional de Dansa, s'emmarquen 
en el Pla d'Impuls a la Dansa de 
la Generalitat de Catalunya que 
vol apropar els creadors a públics 
més amplis.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ANUNCI TOT MATARO 138 x 91,13.pdf   1   30/12/16   12:35

Agenda 1792.indd   2 24/10/17   16:54



www.totmataro.cat/agenda

'Grease és el nom'
Dies 27, 28 i 29 octubre / 
Divendres 21.30h, dissabte 
20.30h, diumenge 19h / Ateneu 
Vilassanès (c. Sant Josep, 35. 
Vilassar de Mar) / Entrada: 8€. 
Espectacle de la Tropa Teatre, sota 
la direcció de Carme Lloret.

'Sonata a Praga'
Diumenge 29 octubre / 18h / 
Foment Mataroní. Espai F (C/. 
Nou, 11- Mataró) / Preu: 12€.
Concert a càrrec del Trio Arcattia: 
Quim Térmens (violí), Joan Morera 
(violí), Lluís Heras (violoncel). XII 
Cicle de Concerts de Cambra. 

INFANTIL // 

Biblioteca Pública Pompeu 
Fabra (Pl. Occitània, s/n. Mataró).
Divendres 27 octubre / 18h: Tallers 
a la Biblio 'Materials del bosc', per 
a infants de 7 a 10 anys.
Dissabte 28 octubre / 11h: 
'Benvingudes familiars': Visites 
adreçades a famílies amb nens 
petits per conèixer la biblioteca.
Dimarts 31 octubre / 18h: 'L'Hora 
del Conte Especial 'No tinc por', a 
càrrec de Tanaka Teatre.
Dijous 2 novembre / 19h: Club 
Gomet Vermell, trobada literària 
per a nens/es de 8 a 10 anys. 

Biblioteca Popular Fundació 
Iluro (c. d'en Palau, 18. Mataró).
Divendres 27 octubre / 17.30h: El 
conte de la rotllana 'El lleó de la 
biblioteca' de Michelle Knudsen.
Dijous 2 novembre / 17.30h: Els 
Dijous a la Biblio... en anglès: 'The 
sheep who hatched an egg' by 
Gemma Merino. 

'Marrameu i el follet del bolet'
Dissabte 28 octubre / 12h / 
Biblioteca Municipal (c. Gran 3-5. 
Argentona)
L'Hora del conte especial de la 
Castanyada, a càrrec de la Marta 
Catalan Toran.

MÚSICA /

'Jaume Tugores'
Dijous 2 de novembre / 20h / 
Casal Nova Aliança (c. Bonaire, 
25. Mataró) / Taquilla: 13€. 
Anticipada: 10€.
Dins del Cicle Músiques Tranquil·les. 
Concert en formació trio, dedicat 
a bandes sonores dels anys 60.

 ESPECTACLE /

Assaig obert: 'Envà'
Divendres 27 octubre / 20.30h 
/ Can Gassol (Pl. Pepa Maca, 15. 
Mataró) / Gratuït amb invitació.
La Cia. Amer & Àfrica divaga so-
bre les relacions humanes entre 
250 quilos de palla a través del 
moviment, equilibris i humor. 
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XERRADA /

'El Cementiri dels Caputxins, 
200 anys'
Divendres 27 octubre / 19h / 
Cementiri dels Caputxins (Camí 
dels Caputxins, 48. Mataró)
Manuel Cusachs i Corredor, pe-
riodista i historiador, i Agàpit 
Borràs i Plana, arquitecte.

Lectures a la terrassa
Dissabte 28 octubre / 12h / 
Terrassa de la Rectoria (Plaça 
de l'Església, Argentona)
Petits tastets de literatura amb 
acompanyament musical en viu.

'La mort d’un familiar. Com su-
perar un procés de dol?'
Dijous 2 novembre / 19h / Fundació 
Hospital (c. Sant Pelegrí, 3. Mataró).
Xerrada de l'equip de professionals 
d’atenció psicològica.

Tardor Literària: 'Les roses de 
Stalin'
Dijous 2 novembre / 19.30h / 
Biblioteca Municipal (c. Gran, 3-5. 
Argentona)
Tertúlia literària al voltant de l'obra 
de Monika Zgustova. 

TALLERS I CURSOS //

'Cuina ecològica de tardor'
Dissabte 28 octubre / De 10 a 
12.30h / Casa Capell (Passeig 
Orfeó Mataroní, 15 - Parc Central, 
Mataró) / Inscripció prèvia: 
93.758.24.40.
Receptes amb Anna Solé, cuinera 
professional i membre de l’Associ-
ació Menjadors Ecològics.

'Tastets de serigrafi a'
Dissabte 28 octubre / De 10 a 
14h / Taller de Gravat (C. Josep 
Montserrat Cuadrada, 43. Mataró) 
/ Preu: 35€ (material inclòs)
Introducció a la tècnica de la se-
rigrafi a sobre diferents suports.

FESTES i FIRES //

Festes de Sant Simó
Ermita de Sant Simó i Pl. de l'Ha-
vana (Mataró)
Divendres 27: 17h, Eucaristia a la 
Residència d’avis El Mirador. 20h 
a l'Ermita, Concert Coral la Perla 
de l’Havana. 
Dissabte 28: 8.30h, Matinades. 
9h, Repic de Campana. Venda de 
Sabres, panellets i castanyes. 12h, 
Eucaristia de Sant Simó. 12.30h pl. 
de l'Havana fi ns a l'Ermita, rebuda 
de la Família Robafaves, els Nans i 
l’Àliga. 16h, Cercavila de Gegants 
pels carrers del barri. 19h, Actuació 
de la Colla castellera Capgrossos de 
Mataró i la Colla castellera de París. 
18.30h pl. de l'Havana, Castanyada 
popular. A continuació, Màgia, circ 
i humor amb "Adanxou". 21h al pati 
de l'Ermita, Cantada d’Havaneres 
amb el grup Mar Endins.
Diumenge 29: 11h, Eucaristia. Tot 
seguit, Ball de Pescadors. A con-
tinuació, Ballada de sardanes. Tot 
seguit, espectacle familiar a càr-
rec a càrrec del grup El Paraigües.
Dilluns 30: 10h a l’Ermita, Recull de 
cançons populars a càrrec d'alum-
nes de l’Anxaneta. A continuació
Recull de cançons per a pares, fa-
miliars i obert a tothom.

Nit de tapes i música
Dissabte 28 octubre / 20h / 
Mercat Municipal (Caldes d'Estrac)
Tastets gastronòmics saludables 
a les parades del mercat a partir 
de 1€ + música en directe. 

Esclats de vida a la tardor: 
'Els ocells'
Diumenge 29 octubre / 12h / 
Can Boet (C. Francesc Layret, 75 
Mataró). Inscripció: 93 741 29 30.
Destinat a famílies amb nens i ne-
nes de 5 a 12 anys. 

'La nena dels Pardals'
Diumenge 29 octubre / 18h / 
Teatre Principal (c. Església, 45-
47. Arenys de Mar) / Anticipada: 
5€. Taquilla: 6€.
Un espectacle poètic i emocionant 
sobre els petits herois quotidians.

XERRADES I LLIBRES /

'Sortir de la pista: sobre els 
límits entre l'art i la literatura'
Divendres 27 octubre / 19h / Dòria 
Llibres (C. Argentona, 24 Mataró)
Trobada artístico-literària amb 
Donatella Ianuzzi i Alicia Kopf. 

Documental del mes: 'La meva 
fàbrica'
Divendres 27 octubre / 19.30h / 
Espai Gatassa (C. Josep Montserrat 
Cuadrada, 1. Mataró) / Gratuït. 
Documental dirigit per Dieter 
Shumann, 2011. VO en alemany, 
subtitulada en català.

'Barcelona, Mataró i el tren: 
Història de dues ciutats'
Divendres 27 octubre / 19.30h / 
Sala d’Actes de Can Palauet (C. 
d’en Palau, 32 Mataró)
Conferència de Ferran Armengol. 
Cercle Històric Miquel Biada.

FAMILIAR /

'Projecte PP'
Diumenge 29 octubre / 18h / La 
Sala (Plaça Nova, Argentona) / 
Taquilla: 17€. Anticipada: 13€. 
Dos dels artistes més sorprenents 
del nostre país, Albert Pla i Tortell 
Poltrona, uneixen forces per oferir 
un espectacle familiar.

Agenda www.totmataro.cat/agenda 
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FESTA /

Festa de la tardor
Dimarts 31 octubre / 18.30h / 
Barri de la Llàntia (Mataró) 
18.30h des del Parque Rojo fi ns al 
Parc de la Llàntia, Cercavila de dis-
fresses i caramels al ritme del grup 
iDrum percussió. 19.30h, Música 
i xocolatada a preus populars. 

RUTES I VISITES //

Conjunt barroc dels Dolors
Dissabte 28 octubre / 11.30 i 19h / 
Basílica de Santa Maria (Mataró) 
/ Inscripcions: 659.132.649. Preu: 
8€. Estudiants i jubilats: 6€.
Visita guiada per descobrir  l'obra 
del pintor Antoni Viladomat.

Miquel Biada, el primer 
ferrocarril
Dies 28 i 29 octubre / 10.30h /  
Des de l'Ajuntament de Mataró 
(La Riera, 48. Mataró)
Recorregut guiat pels escenaris 
relacionats amb la vida de Miquel 
Biada a la ciutat.

Vapors, fàbriques i cooperati-
ves del Mataró industrial
Dies 28 i 29 octubre / 18h / Des 
de la Nau Gaudí (c. Cooperativa, 
47. Mataró)
Ruta guiada per conèixer el ric pa-
trimoni històric de Mataró.

Cementiri dels Caputxins
Diumenge 29 octubre / 12h / 
Cementiri dels Caputxins (Camí 
dels Caputxins, 48. Mataró)
Un passeig a l'aire lliure per la his-
tòria i l'art funerari de Mataró. 

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

Mataró Tren. 13a Fira 
Ferroviària
Dies 28 i 29 octubre / Dissabte 
de 10 a 21h, diumenge de 10 a 14h 
/ TecnoCampus Mataró-Maresme 
(Avda. Ernest Lluc, 32. Mataró)
Exposicions de maquetes i mòduls; 
espais d’exposició i venda de mo-
delisme ferroviari i materials de 
col·leccionisme; conferències, xer-
rades i cinema; un trenet a escala 
tripulat i amb passatgers; activitats 
i tallers per a tota la família, i un 
tren turístic llançadora.

Mercat de la Tardor
Dissabte 28 octubre / De 9 a 20h 
/ Pg. Mare de Déu de Montserrat 
(Sant Andreu de Llavaneres)
Mercat de venda d'objectes de 
segona mà i d'ocasió. 

Fira del bolet i la natura
Dies 28 i 29 octubre / Museu 
Arxiu (c. Marquès de Barberà. 
Vilassar de Dalt)
Sortida a buscar bolets, exposició, 
concurs cistells, tastets, etc. 

Fira + Kneu
Dies 28 i 29 octubre / De 10 a 
20h / Plaça de l'Església (Arenys 
de Mar)
La Fira de la neu al Maresme.

Castanyada-Halloween popular
Dimarts 31 octubre / De 17 a 20h 
/ Caldes d'Estrac
Venda de panellets artesans i 
castanyes. Taller de maquillatge. 
Concurs de disfresses.

ATENCIÓ CIUTADANA

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

Tel. Civisme 900 859 009

Centraleta 93 758 21 00

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

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

CENTRE PER A LA IGUALTAT I 
RECURSOS PER A LES DONES

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

POLICIA LOCAL 092

 Ajuntament de Mataró  
 @matarocat 
 www.mataro.cat

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

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

OFICINA DEL DEFENSOR  
DEL CIUTADÀ  C. de Cuba, 47  
/ Tel. 93 758 24 99
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Ateneu de la Fundació Iluro 
(La Riera, 92. Mataró).
De l'1 al 30 de novembre. 
Inauguració: divendres 3 de no-
vembre a les 19.30h: 
• Concurs Internacional de Foto-
grafi a Puig i Cadafalch 2017.
Fins al 19 de novembre: 
• "Rovira Brull i el tren": col·lecció 
particular de locomotores. 
Fins al 5 de novembre:
• Col·lectiva Sant Lluc 2017.

'Els cartells de la Marxeta'
Agrupació Científi co-Excursionista 
de Mataró (Ptge. del Pou d’Avall, 1. 
Mataró) / Fins al 14 de desembre.
Quadres originals dels cartells de 
les 30 edicions de la Marxeta. 

'Retrats de la Xina'
Sala UEC Mataró (C. Nou, 29. 
Mataró). / Fins al 5 de desembre.
Reportatge fotogràfi c de Maria 
Gracia de la Hoz.

'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.

'Oci a la fàbrica' 
M|A|C Espai. Can Palauet (c. d’en 
Palau, 32. Mataró) / Fins al 30 de 
desembre. 
Prosposta de Mariona Moncunill, 
3a edició Estètiques Transversals 
- Pràctiques artístiques, accions 
educatives i ciutats mitjanes.

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

'Tendresa'
Casal Nova Aliança (C. Bonaire, 25. 
Mataró) / Fins al 12 de novembre. 
Recull d’obra recent de l'artista 
Magda Genestar.

'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.

'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.

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

Biblioteca Antoni Comas 
(C. Prat de la Riba, 110. Mataró).
Fins al 31 d'octubre:
• 'Miquel Biada i el ferrocarril'.
Fins al 28 d'octubre:
• 'Arte Azul', retrats hiperrealistes 
de Pablo AD.

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.

'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. 

'Puig i Cadafalch al detall'
Casa Gòtica (Plaça de l’Esglé-
sia, 4. Argentona) / Fins al 26 
de novembre. 
Obra fotogràfi ca de Consol Bancells.

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 enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

INAUGURACIÓ /

'Superfícies'
Museu del Càntir (Pl. Església, 9. 
Argentona) / Inauguració: diven-
dres 27 d'octubre a les 19h. Fins 
al 26 de novembre.  
Exposició de Maria Cusachs. 
Pintures tàctils, de superfície, i 
en relació amb la natura.

AgendaExposicions núm. 1792 del 27 d'octubre al 2 de novembre de 2017
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medicina interna . medicina làser

Camí de la Geganta, 119, entl. 3a - 08302 MATARÓ - Tel. 93 796 43 57
Plaça Europa, 4, 2n 2a - 25700 LA SEU D’URGELL - Tel. 93 796 43 57

Dietes personalitzades
diabetis, hipertensió, obesitat, cel·lulitis...

Medicina interna

Hores convingudes

Làser 
eliminació de berrugues, cuperosi, queratosi, aranyes vasculars, 
taques, varius i tatuatges

Tractament del dolor amb làser
artrosis, lumbàlgies, tendinitis, epicondilitis, genolls...

Eliminació de varius
crioesclerosis i làser

Eliminació de tatuatges
amb Làser Spectra

Depilació mèdica làser
facial i corporal, per a l’home i la dona

Medicina estètica
farciment (relleno) d’arrugues i llavis

Mesoteràpia infiltracions per a la cel·lulitis
Peelings salicílic i despigmentant
Rejoveniment facial
Cicatrius queloides

www.drpereperez.es   

drpereperez@hotmail.com
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pintura i dibuix, pintura sobre roba, 
modisteria, art fl oral, manualitats, 
tai-txi, qijong, seitai, gimnasia rít-
mica, balls de saló, balls en línia, 
sevillanes, castanyoles, country, 
caminades. • Coral: falten cantaires. 

Associació de la Gent Gran 
de Molins. Carrer Mare de Déu 
dels Angels, 16. Mataró. Telèfon: 
93.757 17 99.
Activitats i tallers: • Patchwork, 
dilluns 10:30 a 12:30h. Manualitats, 
Dilluns 16:30 a 18:30h. Ple i ratlla, 
dimecres de 16 a 18h.

Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Ball dimecres 16,30h a la Sala 
del Bar. • Activitats i tallers: 
Pintura a l’oli. Puntes coixí. Coral. 
Informàtica. Grup Musical.

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

Associació de gent gran de 
Rocafonda/Palau. C. Colombia, 
55. Mataró. 93.169.51.66.
• Petanca, jocs cartes, dòmino, 
escacs i billar. • Jocs d’entreteni-
ment, dijous. • Ball, dissabte. • Coral 
• Excursions mensuals. • Català, 
Informàtica, Manualitats, Sudokus.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: Carrer d'en Xammar, 11. 

Formulari: totmataro.cat/agenda

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,  
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 novembre, 
preu 139€ (regal d'un magnifi c lot 
de nadal). • Balls: Ball, cada diu-
menge i festius a les 17h. Sopar ball, 
segon dissabte del mes. • Cursos i 
activitats: anglès, català, conversa 
en anglès, club de lectura, taller de 
memoria, català, informàtica, pho-
toshop, puntes de coixi, patchwork, 

núm. 1792 del 27 d'octubre al 2 de novembre de 2017

Sèniors

La força de l'amor

La transformació digital està propi-
ciant un imparable canvi cultural, 
com mai s'havia donat en la història 
de la humanitat, en facilitar la in-
formació i el coneixement necessari 
per fer possible la dita de què "la 
veritat ens farà lliures". Ens trobem 
davant d'una cruïlla històrica amb 
dos camins possibles. En primer 
lloc l'actual, basat en la cobdícia 
humana i la desigualtat social. El 
segon, basat en l'altruisme, la so-
lidaritat i la vida comunitària. Si 
som capaços de recuperar el valor 
i l'esforç necessaris per actuar com 
a responsables del nostre propi 
destí, superant la por a la llibertat, 
que ens ha portat a convertir-nos 
en súbdits d'una classe política, a 
la qui es culpa de tots els mals ha-
guts i per haver que ens afecten, la 
transformació digital posa a l'abast 
d'una societat civil organitzada i 
autogestionada, constituïda per 
ciutadans socialment comprome-
sos, totes les eines i mitjans neces-
saris per avançar cap a la creació 
d'una nova civilització, amb rostre 
humà, que faci possible una soci-
etat per a totes les edats, centrada 
en les persones i no en els diners, 
vàlida per a tothom.

El camí cap a aquesta nova civi-
lització hauria d'estar basat en la 
convivència, l'harmonia i l'amor 
i què millor per fer-ho, que re-
cuperant el missatge que Albert 
Einstein va transmetre a la seva 
filla, en una carta en la qual des-
criu l'amor com la força que tot ho 
venc, tot ho transcendeix i tot ho 
pot, incloent-hi i governant a to-
tes les forces. Podeu llegir la carta 
a: www.portalpremia.net/arxius/
cartaeinstein.pdf.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com

Gent gran
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És l'equip menys golejat de Catalunya... i també goleja

 EL CE MATARÓ ÉS LÍDER 

núm. 1497
Del 27 d'octubre al 2 de novembre de 2017

totel Esport
www.eltotesport.com

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

COMUNICACIÓ CREATIVA
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www.eltotesport.com
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el Esporttot
Pol Andiñach
Futbol  CE MataróEl Personatge

No ha rebut 
cap gol en sis 

hores de joc 
aquesta 

temporada

Opinió Ferran Àngel
Col·laborador el Tot Esport

El passat dissabte vaig tenir el plaer 
de visitar un dels pavellons dels 
Estats Units, en aquest cas l'Ame-
rican Airlines Arena de Miami, en 
el  primer partit a casa dels Miami 
Heat, d'aquesta nova temporada 
que tot just ara ha començat. El seu 
rival eren els Indiana Pacers, que 
mantenen el nom però és un equip 
empetitit en relació al que hem vist 
els últims anys.

L'espectacle i la posada en es-
cena és completament d'un altre 
món. Efectes visuals, canons de 
foc, infinitat d'audiovisuals i mar-
xandatge inesgotable per a l'afici-
onat que entra al pavelló. Per cert, 
uns pavellons que et fan caure de 
cul a terra només veure'ls en tota la 
seva magnitud, on el nostre vene-
rat Palau Sant Jordi sembla d'una 
època pretèrita al seu costat. En de-
finitiva, un show que t'engresca tot 
i no tenir especial simpatia per cap 
dels dos equips que s'enfrontaven.

Esportivament però, el partit 
començava amb una gerra d'ai-
gua freda important. La principal 

estrella dels Heat, el pivot Hassan 
Whiteside, una autèntica força de 
la natura, era baixa. Tot i això tenia 
l'oportunitat de veure en directe el 
base eslovè Goran Dragic, l'actual 
MVP i campió de l'Eurobasket, que 
per si sol ja era un bon al·licient.

El partit, dominat des de bon 
començament pel conjunt de 
Florida, sempre estava acompa-
nyat d'una megafonia que resulta-
va l'autèntic mestre de cerimònies 
de l'afició local. Qualsevol dins del 
pavelló pensava que l'ambient era 
fantàstic i molt animat, fins que 
la megafonia va fallar durant uns 
instants, gairebé al final de l'en-
frontament, amb el partit encara 
per decidir-se. Doncs per sorpresa 
d'un servidor, el silenci al pavelló 
era sorprenent. Absolutament in-
concebible per un aficionat euro-
peu a l'esport. I una mica trist.
És evident que fem bé d'emmira-
llar-nos a la cultura de l'espectacle 
americana, però sense perdre part 
d'aquesta concepció pròpia de 
l'esport que ens el fa tan especial.

Una cultura completament diferent
L'animació als Estats Units difereix al que estem acostumats

Agenda
CASA

WATERPOLO Div. Honor Masc
QUADIS CNM - NAVARRA
Dissabte 28 | 12:45 h | Complex Joan Serra 
WATERPOLO Div. Honor Fem.
LA SIRENA CNM - RUBÍ
Dissabte 28 | 14:30 h | Complex Joan Serra 

BÀSQUET Lliga EBA Masc.
MATARÓ FEIMAT- PARDINYES 
Diumenge 29 | 18 h | Palau Josep Mora
BÀSQUET Copa Catalunya Fem.
BOET BORI DORI- L'HOSPITALET
Dissabte 28 | 19:30 h | Pavelló Eusebi Millán

HOQUEI PATINS 1a Est. Masc.
MIS IBÉRICA CHM- SANT FELIU
Dissabte 28 | 20:30 h | Pavelló Jaume Parera
HOQUEI PATINS Nac. Catal. Fem.
CH MATARÓ- CERDANYOLA
Diumenge 29 |12:45 h | Pavelló Jaume Parera

FUTBOL SALA 2a B Estatal
FUTSAL ALIANÇA MAT.- SALOU
Diumenge 29 | 12:15 h | Pav. Teresa M. Roca

FUTBOL 3a Catalana
PLA D'EN BOET - ROCAFONDA
Diumenge 29 | 12:15 h | Mpal. Pla d'en Boet

HOCKEY HERBA 2a Catalana Fem.
ILURO HC - VALLÈS ESPORTIU
Dissabte 28 | 15 h | Mpal. d'Hoquei Herba

+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO
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L'equip groc-i-negre és l'equip 
menys golejat del futbol català 
en categories sèniors

El CE Mataró afrontava el derbi 
maresmenc contra el Llavaneres, 
en el dia de la presentació de tots 
els equips de l'entitat groc-i-negre, 
i el va resoldre amb molta autoritat 
per poder mantenir el lideratge. 

El partit va començar amb els 
dos onzes intentant construir fut-
bol i amb força respecte cap a l'al-
tre bàndol. Passat el quart d'hora 
Bargalló va enviar un xut al traves-
ser i poc després Ricky va aprofitar 
una bona passada de Rodri per 
superar per baix el porter visitant 
i obrir el marcador.

A partir d'aquell moment el do-
mini del partit va passar a mans 
llavanerenques, però topant amb 
una seguríssima defensa local. I al 
tram final el Mataró hauria pogut 
sentenciar amb dues bones ocasi-
ons de Ricky i Rodri. 

A la represa l'equip local va 
controlar la situació mentre el 
Llavaneres anava baixant i en can-
vi ell mantenia la seva intensitat i 
el seu nivell a mesura que anaven 
entrant jugadors de refresc. I van 
anar caient els gols marcats per 
Sergio López aprofitant un refús 
del porter a rematada d'Isma a la 
sortida d'una falta, i per Bargalló i 
Rodri solucionant molt bé sengles 
u contra u davant el porter visitant. 

El CE Mataró és líder

8a jornada (22 octubre)

Piferrer - Parc ......................................... 1-5
CE MATARÓ - LLAVANERES ...................4-0
ARGENTONA - Llefià ................................ 1-1
HERMES - Canyelles ..............................2-0
Sarrià - Sant Andreu de la Barca .....sus.
Besós BV - Sant Adrià ............................ 1-1
Europa B - SANT POL ............................. 2-1
Districte 030 CE - Montcada .............. 3-2
MASNOU - Guineueta ............................0-0

Classificació 
CE MATARÓ i Europa B 19; Districte 030 CE 
17; CE,  Guineueta 15; Besós BV 14; SANT 
POL, MASNOU i Llefià 13, Montcada 11; 
Canyelles i Parc 10; Sarrià i ARGENTONA 9, 
LLAVANERES i Hermes 8; S.Andreu Barca 
3; Piferrer 1; Sant Adrià i 0.

8a jornada (22 d'octubre)

Europa B - CE MATARÓ (DG 16 h)
LLAVANERES - Districte 030  (DS 18 h)
SANT POL - Canyelles (DG 12 h)
Guineueta - HERMES(DG 12 h)
Sant Adrià - ARGENTONA(DG 12 h)
Parc - MASNOU (DG 12 h)

Duel entre els dos primers
El C E Mataró juga al Nou Sardenya 
davant l'equip amb el que comparteix 
el lideratge. L'equip escapulat aquesta 
temporada en el seu camp ha guanyat 
tres partits i va cedir per 1-3 davant el 
Montcada. La temporada el resultat va 
ser d'empat a 2 gols.

RESULTATS DE LA BASE 
PREFERENT JUVENIL.- Gironès - CEM 
A 0-4; CEM B- Lleida 2-2. PREF. CADET.- 
Llagostera- CEM 2-2;  DIVISIÓ D'HONOR 
INFANTIL.- CEM- Girona 0-1. 

De moment victòries
Ja ha començat la lliga de 2a Catalana 
femenina i de moment el Molinos ha 
guanyat els dos partits jugats davant 
el Martinenc B (4-2) i a Sant Feliu (1-3). 
El CE Mataró –que perd per lesió a 
la seva capitana Paula Gonzàlez per 
tota la temporada– només ha jugat un 
partit i també l'ha guanyat contra el 
Vila Olímpica (3-2).

 Golegen en el derbi per 
mantenir-se en el lideratge

El CE Mataró és l'equip 
català menys golejat

Destacar que la defensa local no-
més ha encaixat dos gols en els 
vuit partits jugats (o sigui un gol 
encaixat de mitjana cada 6 hores!!), 
i és junt amb l'Alcoletge, del grup 
13è de 3a Catalana, l'equip català 
menys golejat de totes les cate-
gories sèniors, que tinguin aquest 
nombre de partits jugats. I s'ha de 
dir que Pol Andiñach no ha encaixat 
cap gol en els quatre partits que 
ha disputat.

2a Catalana Fem.

Ricky, autor del primer gol. | ÀLEX GOMÀ

4  CE MATARÓ

0  LLAVANERES

CE MATARÓ: Pol, Yustos, Sergio 
López, Isma (Tapha 71'), Dani, Parri 
(Bustos 63'), Sergi, Bargalló (Ignasi 
71'), Ricky (Youssef 77'), Rodri i Àlex 
(Aitor 63').

LLAVANERES: Ivan Reina, Óscar 
Castillo (Aranyó 68'), Serradell, Casals, 
Creus, Juanmartí (Ivan Castillo 63'), Va-
lerio, Óscar Bas, (Tino 68'), Oriol Mora 
(Fort 68'), Garrido,  Adrián Izquierdo 
(Berrocal 83').

GOLS: 20' RICKY (1-0); 55' SERGIO L. (2-
0); 63' BARGALLÓ (3-0); 77' RODRI (4-0).
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TERCERA
CATALANA

Pla d'en Boet és cuer

8a jornada (22 octubre)

Poble Sec - La Salut............................... 2-1
Premià Dalt - CIRERA .............................4-1
MATARONESA - Santvicentí ................. 2-3
MOLINOS - LA LLÀNTIA .........................3-4
Arenys de Mar - Singuerlín ................ 2-3
Calella - Young Talent ........................... 1-2
Vilassar Mar B - Cabrils ........................ 1-2
Lloreda - PLA d'EN BOET ...................... 3-1
ROCAFONDA - Pomar ............................. 2-1
Classificació 
Young Talent 20, Singuerlín 18; CIRERA 
i Poble Sec 16, Cabrils 15; MOLINOS 13, 
LLoreda, Premià Dalt, Santvicentí 12; 
LA LLÀNTIA i Arenys Mar 11, La Salut 
10; MATARONESA, Calella 9; Pomar i 
Vilassar Mar B 5; ROCAFONDA 3; PLA 
D'EN BOET 1.

9a jornada (28/29 octubre)
Santvicentí - LA LLÀNTIA (DG 12 h)
CIRERA- Poble Sec (DG 12 h) 
PLA BOET - ROCAFONDA (DG 12:30 h)
MATARONESA - Lloreda (DG 12:15 h)
La Salut- MOLINOS   (DG  12:15 h)

Derbi de necessitats
Aquesta setmana el derbi local és a 
Pla d'en Boet on l'equip local rep el 
Rocafonda. S'enfronten els dos cuers 
en un partit on els locals buscaran el 
seu primer triomf de la temporada.

ACELL Cerdanyola i 
Juvesport en 2n lloc

4a jornada (22 octubre)

Arenys Munt- MATARÓ ATH. ................. 1-3
JUVENTUS - Alella  .................................4-1
ROCAFONDA B - JUVESPORT ................ 1-3
MOLINOS B- Premia Dalt C ................... 1-6
CERDANYOLA ACELL- Tiana .................4-0

Classificació
Premià Dalt C 10;  CERDANYOLA ACELL 
i JUVESPORT 10; Tiana i Pineda 9; 
ROCAFONDA B i JUVENTUS 6; MATARÓ 
ATH., Alella i MOLINOS B 3; Arenys 
Munt i Dosrius 0.

La Llàntia tomba el Molinos, 
que era el "rei dels derbis"

ROCAFONDA 2-1 POMAR
ROCAFONDA: Suàrez, Berenguel, Gerard 
Almazán, Soto, Aguila, Touré (Xavi Almazán 
63'), Brassier, Dembo, Paby, Soufian (Marc 
Bou 46'), Oumar,.

3  MOLINOS

4  LA LLÀNTIA

MOLINOS: Pulido, Grau (Keita 46'), 
Abel Moreno, Rubén Moreno (Marc 83'), 
Adrià Artero, Roca, Manrique, Augusto 
Campos, Toni Martín, Óscar (Gorka 61'), 
Isra (García Mesa 72').
LA LLÀNTIA: Lloret, Llavero, Delfín, 
Ibra, Ángel Vega (Xavier Artero 46'), 
Moha Jawara (Ibra 55'), Arafan (Montes 
75'), Serrano, Seidou (Kanteh 86'), Said, 
Jordi Cano.

L'equip llantienc, després d'un partit 

vibrant i acabant amb nou jugadors, 

va trencar la ratxa del Molinos que 

havia guanyat els darrers set derbis 

locals a 3a Catalana. Es va avançar 

aviat amb gols d'Ibra i Vega per posar 

el 0-2. Van empatar Manrique i Martín, 

però els verds, jugant amb deu, van 

marcar dos gols més (Seidou i Ibu) i 

el darrer de Martín va servir de poc.

El Rocafonda va aconseguir el pri-

mer triomf de la temporada, i això li 

permet abandonar la cua. Ho va fer 

remuntant el gol inicial dels badalo-

nins, amb gols de Yaya Touré, poc 

després del gol visitant, i de Brassier 

a poc d'iniciar-se la segona part.

MATARONESA 2-3 SANTVICENTÍ
MATARONESA: Rabassa, Navarro, 
Cobos, Lianes (Aitor 79`), Espin, 
Carrasco (Beltran 79’), Ariel, Moya 
(Hidalgo 48’), Axel (Cristian 79’), Chema 
(Carlos 46’), Marcelo, Koke i Kevin.

Dues jugades desafortunades van 

condemnar l'equip arlequinat que, 

tot i fer un bon partit, va veure volar 

els punts. Sempre va anar a remolc 

i els gols de Cobos i Lianes que em-

pataren a 1 i a 2 no van servir de res.

Quarta Catalana

PREMIÀ DALT 4-1 CIRERA
CIRERA: Jan Pol, Ximillo. Albertito, Izar 
(Baba 59'), Isaac (Peque 46'), Álvaro 
Yustos, Pol, Albert Garrido (Joel 69'), 
Othman (Matas 59'), Aleix Tarrés, Cristian 
Romero.

Partit fluix del Cirera que va patir la 

segona derrota de la temporada. Els 

premianencs van sortir forts i es van 

avançar amb un 2-0. Aleix Tarrés, va 

donar esperances al seu equip, però 

a la represa l'equip local va marcar 

dos gols més.

LLOREDA 3-1 PLA D'EN BOET
PLA D'EN BOET: Xavi, Collado, Manu, 
Lluc, Carrasco, Reyes (Marc Pérez 79'), 
Carlos, Valencia, Sergi, Cortés (Ordóñez 
21') (Javi 46'), Moussa (Vela 55') (Elías 60').

L'equip groc, que ja està a la cua, 

va encaixar dos gols abans dels deu 

minuts. Un gol local en pròpia porta 

els va donar esperances, però els 

badalonins van sentenciar a la mitja 

hora de la segona part.
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12 CN SABADELL

7  LA SIRENA CNM

CN SABADELL: Laura Ester, Mati Ortiz 
(2), Anni Espar, Bea Ortiz (2), Gisela Fa-
rré (1), Lietón, Cordobés, Maica Garcia 
(1), Peña, Neushul (4), Domènech, Forca 
(2), Ainara Farré.
LA SIRENA CN MATARÓ: Debby 
Willemsz, Laura Vicente, Maria Zablith, 
Helena Lloret (3), Clàudia Abad (1), 
Júlia Nieto, Clara Cambray (1), Ciara 
Gibson (2), Marta Bach, Ema Carevic, 
Carla Graupera, Júlia Avila.

PARCIALS: 4-1, 0-1, 3-2, 5-3.

DIV. D'HONOR        
FEMENINA

L'equip mataroní va anar 
sempre a remolc

El passat dissabte va començar la 
lliga de Divisió d'Honor femenina 
de waterpolo i ho va fer amb l'en-
frontament entre els dos primers de 
la temporada passada, i La Sirena 
CNM no va poder donar la sorpresa 
davant el campió. 

El partit va començar amb un 
equip local molt endollat en atac 
i que va tancar el primer quart 
amb un 4-1 favorable, amb gol de 
Clàudia Abad per a La Sirena. En el 
segon quart la defensa mataronina 
i Debby Willemsz van reaccionar i 
van deixar a zero l'equip local, cosa 
ben poc habitual en un quart, per 
arribar al descans amb 4-2, amb 
gol d'Helena Lloret.

Però a la represa va tornar a sor-
tir fort l'equip local i de seguida 
va agafar quatre gols d'avantatge 

El Sant Andreu és el 
primer líder
1a jornada (21 d'octubre)
Sabadell- LA SIRENA CNM .................. 12-7
Terrassa - Dos Hermanas ...................14-9
Sant Feliu - Zaragoza ...........................5-6
Rubí - Sant Andreu ..............................3-14
Moscardó - Mediterrani .................... 10-12

Classificació 
Sant Andreu, Terrassa, Sabadell, 
Mediterrani i Zaragoza 3; Sant Feliu, 
Moscardó, Dos Hermanas, LA SIRENA 
CN MATARÓ i Rubí, 0.

2a jornada (28 d'octubre)
LA SIRENA CNM - Rubí (DS 14:30 h)
A obrir el compte de punts
L'equip de La Sirena ha de començar a 
encetar el compte de punts davant un 
equip que la temporada passada va 
perdre aquí per 17-6.

El Sabadell continua 
en el liderat
3a jornada (21 d'octubre)
Navarra- Canoe .................................... 11-13
Terrassa - CN Barcelona ...................... 9-7
Barceloneta - Mediterrani .................15-2
Echeyde Tenerife - Sabadell .............3-16
Catalunya - QUADIS CNM  ...............dia 25
Sant Andreu - Molins......................... 14-10

Classificació 
Sabadell i Barceloneta 9; Terrassa 7; 
Sant Andreu 6; Mediterrani i Canoe 4; 
CN Barcelona, Navarra 3; QUADIS CN 
MATARÓ, Echeyde Tenerife, Molins 1; 
Catalunya 0.

4a jornada (28 d'octubre)
QUADIS CN MATARÓ - Navarra (12:45 h)
Busquen la primera 
victòria a casa
Aquest dissabte el Quadis –que el 
dimecres jugava a Barcelona davant 
el Catalunya– té un rival apropiat per 
aconseguir la primera victòria de la 
lliga a casa després de l'empat davant 
el Terrassa. La temporada passada el 
resultat va ser un contundent 10-2 per 
al Quadis.

El Sabadell, altre cop superior. | ARXIU

(6-2). Dos gols més d'Helena Lloret 
van permetre tornar a posar la di-
ferència en els tres gols (7-4). I en 
el darrer quart, amb el partit força 
trencat, altra vegada superioritat 
local, amb un atac molt resolutiu. 
Ciara Gibson, dues vegades, i Clara 
Cambray van fer els gols mataronins.

Div.Honor Masc.

Tres equips de l'Iluro HC disputen 
la Segona Catalana

Ja han començat les competici-
ons d'hoquei herba. En categoria 
masculina l'equip taronja té dos 
equips, un a cada grup. L'equip A, 
que dirigeix Pablo Sainz, va comen-
çar guanyant el FC Barcelona per 
5-1, però en la segona jornada ha 
perdut al camp del Línia 22 HC per 
4-1. Aquest diumenge rep el Sant 
Andreu a les 12 hores. L'equip B ha 
empatat els dos partits, primer al 

camp del CD Terrassa (2-2) i després 
a casa davant el Bcn Stick (0-0).

El femení, que prepara Salva 
Indurain, ha perdut algunes juve-
nils, però s'ha reforçat amb dues 
jugadores mexicanes i han tornat 
Laia Genoher i Eva Alba, per tal d'in-
tentar assolir l'ascens a categories 
estatals. A la 1a jornada va superar 
el FC Barcelona per 3-1 i en la 2a 
va guanyar 0-3 el Castelldefels.

El campió, ara en la lliga, torna
a mostrar-se superior a La Sirena
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26 JOVENTUT MATARÓ

29 ASSOC. LLEIDATANA

JOVENTUT MATARÓ: Noemí Pérez, 
Laia Argelich, Marta Espejo porteres; 
Ona Muñoz (1), Sandra Fargas (4), Irene 
Hernàndez, Isabel Latorre (1), Maria Mu-
rillo (3), Clara Poo (9), Ivet Rodríguez 
(2), Saray Romero (2), Clàudia Ruiz 
(1), Sara Ruiz (2), Marina Seda (1), Zara 
Verdugo.
PARCIALS CADA 5': 3-3, 6-6, 6-8, 7-9, 
10-11, 14-12 descans; 15-15, 18-19, 19-20, 
22-23, 26-24, 26-29.

35 UE SARRIÀ DE TER

23 JOVENTUT MATARÓ

JH MATARÓ: Julian Felenbock i Quico 
Sola porters; Jan Bonamusa (1), Dani 
Aguilera, Bernat Muñoz (9), Berenguer 
Chiva (1), Bernat Bonamusa (1), Manel 
Núñez (1), Jaume Pujol (5), Oriol Prat 
(4), Eric Zambrano (1), Lluís Plaza.
PARCIALS CADA 5': 3-1, 6-1, 9-3, 11-8, 
13-9, 15-10 descans; 18-12, 20-15, 22-17, 
26-17, 31-21, 35-23.

Plata Estatal
Femenina

L'equip lleidatà va decidir amb 
un parcial de 0 a 5

El Joventut femení no va poder su-
mar la tercera victòria seguida, i va 
caure davant un potent equip com 
és l'Associació Lleidatana. L'equip 
visitant té molta experiència en 
aquesta categoria, i ho va demos-
trar durant els vint primers minuts 
dominant per 7-10. Però va reacci-
onar l'equip local amb un parcial 
de 7-2 en els darrers deu minuts, 
que el va portar a dominar de dos 
gols al descans. 

A la represa es va viure un partit 
vibrant, amb alternatives constants 
i sempre amb diferències molt cur-
tes. Amb el 26-24 faltant cinc mi-
nuts per al final, semblava que la 

Domini valencià
7a jornada (21 octubre) 
Agustinos Alicante - Morvedre .......21-31
JH MATARÓ - Lleidatana ..................26-29
S. Vicenç - La Salut ........................... 24-22
S.Joan Despí - Elda ...........................26-30
Dominicos - Amposta .......................25-25 
S. Quirze - OAR Gràcia ..................... 30-28
La Roca - Mislata ...............................25-28

Classificació 
Morvedre i Mislata 13; Elda 12; OAR Grà-
cia, Sant Vicenç 8; Sant Quirze, Agusti-
nos, Lleidatana, La Salud Tenerife, JH 
MATARÓ i Sant Joan Despí 6; La Roca, 
3;  Amposta 2, Dominicos Zaragoza 1.
8a jornada (28 octubre)
Elda - JH MATARÓ
Desplaçament difícil a una pista que 
havia estat de Champions Europea.

No fallen els de dalt
6a jornada (21 octubre)
La Roca - Sesrovires .........................26-28
Sant Vicenç - Palautordera ..............21-21
Sant Cugat- OAR Gràcia .................. 30-28
Granollers B - Sant Quirze ..............26-32
Sant Joan Despí - Esplugues ......... 22-24
S.Esteve Palaut.- Bordils B  ............ 27-22
Sarrià - JH MATARÓ...........................35-23
Montcada - Sant Martí Adr..............25-39
Classificació
Sant Quirze, Sesrovires, Sant Martí 
Adrianenc  12; Esplugues, 10; La Roca 8, 
Granollers B 7; OAR Gràcia 6; Sarrià 5; 
JOVENTUT MATARÓ, Sant Cugat, Mont-
cada 4; Sant Vicenç i Palautordera 3; 
Sant Joan Despí, Bordils B i Sant Esteve 
Palaut. 2.
7a jornada (28 octubre)
S. Martí Adrianenc - JH MATARÓ 
Un altre desplaçament difícil
El JH Mataró visita un dels tres equips 
capdavanters en un matx molt difícil.
ALTRES RESULTATS
2a Catalana: JHM B - Sarrià B 26-26; Llava-
neres Caldetes - Poblenou B 27-27; 1a Cat. 
Fem: Llavaneres Caldes d'Estrac-Cornellà 
20-13; Juv. Masc: Castelldefels- JHM 31-22; 
Juv. Fem: JHM- Castelldefels At. 30-14; 
Cadet masc: JHM- Sesrovires B 29-32; 
Cadet fem: JHM- La Llagosta 20-20.

Se'ls escapa el partit en cinc 
minuts finals fatídics

L'equip gironí va sortir en tromba i 
als 12 minuts ja guanyava per 8-1 i 
el partit, coneixent bé com empenta 

l'ambient en aquella pista, l'"infern 
sarrianenc" com és coneguda, estava 
pràcticament decidit.  Tot i això, els 
gols de Bernat Muñoz van empentar 
l'equip mataroní cap a una lleugera 
reacció i al descans el marcador es-
tava en 15-10.

A la represa l'equip de Jordi 
Fernàndez va mantenir la diferèn-
cia fins a l'equador d'aquest segon 
temps, però en el tram final, molt 
minvat per lesions i malalties, no va 
poder aturar l'atac de l'equip local, 
que va anar augmentant la diferèn-
cia fins als 12 gols finals.

victòria es quedaria a casa. Però 
Irina Pop, la màxima golejadora 
de la categoria, i Jennyfer Nana 
(7 gols a la segona part) van cata-
pultar el seu equip amb un parci-
al final de 0-5, que va deixar ben 
enfonsades les jugadores locals.

 Poc a fer a l'infern sarrianenc

La victòria s'escapa al final. | D.FERRER

1a Estatal Masc.
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  ISSA 10 és la nostra assegurança 
de salut completa, on es cobreixen 
tots els serveis mèdics, igual que les 
grans companyies, visites a tots els 
especialistes, totes les proves mèdi-
ques, urgències 24h, urgències do-
miciliàries, urgències a l’estranger, 
hospitalització i intervencions en 
centres privats de referència. A més 
hem inclòs la medicina alternativa 
com a complement a la medicina 
convencional (homeopatia, acu-
puntura, fisioteràpia respiratòria, 
etc.); perquè som flexibles i volem 
que tu triïs la manera d'estar sa.

Perquè el que volem és donar els 
serveis que necessita la gent d’aquí, 
no ens calen metges a 200km... 
ens cal tenir-los a prop i ràpid. 
Donem agilitat.

Bona qualitat de serveis  
al Maresme i Barcelona
També hem optat per fer fisio-
teràpia i rehabilitació exclusiva 
i de qualitat al nostre centre, la 
Clínica ISSA.

Actualment oferim un ampli 
quadre mèdic al Maresme on pots 
triar el metge que més et convin-
gui, treballem amb els millors 
professionals (Dr. Saltor, Dr. Just, 
Dra. Bonamusa, CGO, Font Sastre, 
CRM...) i  centres i clíniques de 
referència a Barcelona (Dexeus, 
Clínica del Remei, Cl. Sant Jordi...) 
Barcelona, amb tots els serveis 
mèdics i amb tractaments com-
plementaris inclosos (acupuntura, 
fisioteràpia respiratòria, ECO4D, 
etc.).

Amb ISSA, tindreu els mateixos 
serveis de qualsevol companyia, 
però a més a més amb l'avantatge 
de la proximitat i la flexibilitat a 
l'hora de gestionar tràmits.

És l'única asseguradora 
de salut amb centre Mèdic 
propi al cor de Mataró

ISSA: La mútua d'aquí 
amb més cobertures 
que les de fora

*3 MESOS

GRATUÏTS

ASSEGURANCES DE SALUT

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

ARA
TOCA CANVIAR
DE “MÚTUA”

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

www.clinicaissa.com

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

Publirreportatge
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La plantilla dels groc i negres . | CEDIDA

No van poder guanyar. | ARXIU

El Futsal Aliança Mataró va patir la 
segona derrota de la temporada, a 
la pista del CCR Castelldefels. Els 
mataronins van plantar cara da-
vant un dels equips que està cridat 
a lluitar per les primeres places, i 
una setmana més van demostrar 
que poden competir de tu a tu amb 
qualsevol equip de la categoria.

El conjunt d'Albert Sabaté no 
va estar gaire encertat al principi 

i va encaixar un parcial de 2 a 0 
de sortida que sempre els va fer 
anar a remolc.

Derrota del l'Aliança Mataró 
a la pista del Castelldefels

2A DIVISIÓ B
GRUP 3
El CN Sabadell es 
manté al capdavant
7a jornada (21 i 22 d'octubre)
Salou - Pallejà .........................................1-8
Castelldefels - ALIANÇA MATARÓ ...... 6-3
Manresa - Dènia .................................... 13-2
La Unión - CN Sabadell ........................6-8
Barceloneta - Futsal .............................4-4
CANET - Escola Pia ................................. 1-5
Floresta - Hospitalet ............................4-5
Cerdanyola - Linyola ............................ 5-2

Classificació 
CN Sabadell, 18; Manresa, Catgas, 17; 
Hospitalet, 15; Pallejà i Castelldefels, 
13; Salou, 12; Barceloneta, 11; Dènia, 7; 
ALIANÇA MATARÓ (-1 partit) i Cerdanyo-
la,6; Escola Pia (-1 partit), 5; CANET, La 
Unión, Floresta, 4; i Linyola (-2 part.), 0.

8a jornada (28 i 29 d'octubre)
El Futsal Aliança Mataró rebrà la visita 
del Salou aquest dissabte 28 a les 6 
de la tarda al Teresa Maria Roca. El 
Salou supera als mataronins a la taula 
i tenen 12 punts, el doble que els del 
conjunt vermell.

Victòria de l'SPALL CFS Ciutat de 
Mataró a la díficil pista de Lloret

L'Spall CFS Ciutat de Mataró va gua-
nyar aquest dissabte a la sempre 
difícil pista del Lloret, un equip 
que a casa encara no havia deixat 
escapar cap punt.

Tot i les ocasions per ambdós 
equips, el marcador no es va mou-
re al llarg de la primera part, reso-
lent-se a favor dels de Joan Serra 

3A NACIONAL
GRUP 1
El Ripollet és líder en 
solitari de la categoria
5a jornada (21 i 22 d'octubre)
Lloret - SPALL CFS MATARÓ ................. 1-3
Montcada - Vallseca ............................. 8-3
Montsant - PREMIÀ MAR ...................... 5-3
Castellar - SANT JOAN VILASSAR ...... 2-6
Ripollet - Arrels ..................................... 6-3
Isur - Studi Barcelona .......................... 3-2
Lliçà d'Amunt - Sant Cugat................. 6-2
Fund. Esp. Grama - Vacarisses........... 2-2

Classificació 
Ripollet, 15; Montcada, Montsant i Isur, 
12; Fund. Esp. Grama, Studi Barcelona, 
Llliçà d'Amunt i Lloret, 9; Vallseca, 7; 
SPALL CFS MATARÓ, 6; Vacarisses, 5; 
SANT JOAN VILASSAR, 4; PREMIÀ MAR 
i Sant Cugat, 3; Castellar 1; i Arrels, 0.

6a jornada (29 d'octubre)
SPALL CFSM - Lliçà d'Amunt. ...DG 11:45h

6  CASTELLDEFELS

3  ALIANÇA MATARÓ

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

1  LLORET

3  SPALL CFS MATARÓ

SPALL CFS MATARÓ: Sánchez (por-
ter), De Gea, Carmona (1), Bailo i Aledo 
(1); Alvárez. El Merrouni (1), Capilla, 
Moreno i Tejedor (ps).

a la represa, on van saber defensar 
bé l'atac de 5 del seu rival aconse-
guint el gol que resultaria definitiu.

www.eltotesport.com |  P. 7FUTBOL SALA
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Mañes, clau. | D.F

Els taronges s'imposen gràci-
es a la seva superioritat sota 
els cèrcols

El Mataró Parc Boet va haver de 
treballar de valent per poder retro-
bar-se amb el triomf i mantenir-se 
a prop de la part alta de la taula. 
Els vallesans, tot i que encara no 
han guanyat cap partit (en tenen 
dos ajornats), van plantar cara en 
tot moment i el partit no es va veu-
re guanyat fins a la botzina final.

En un partit amb gran igualtat, 
el joc col·lectiu de l'equip taronja 

va acabar desnivellant el matx al 
seu favor, sentenciant amb l'encert 
en el llançament de Drakeford, els 
triples de Rubio i el gran treball 
sota cistella d'Eric Mañes.

75 MATARÓ PARC BOET

71  BARBERÀ

MATARÓ PARC BOET: Vàzquez, Drake-
ford (18), Canals, Hermoso (6), Naharro 
(13), Franch, Mañes (21), Rubio (17). 18 de 
34 en tirs de 2, 7 de 28 en tirs de 3 i 18 de 
20 en tirs lliures.

PARCIALS: 22-17, 20-23, 18-15 i 15-16.

Primera derrota del Mataró Feimat

El Mataró Parc Boet s'imposa 
en un partit ajustat al Barberà

Els de Charly Giralt cedeixen 
la seva primera derrota a EBA 
de la temporada 

El Mataró Feimat va perdre la im-
batibilitat en un partit molt dur a 
la pista del Valls, on l'equip local 
va imposar el seu domini en el joc 
interior (43 rebots a 34) i també 

en els tirs lliures (75% per 61%).
L'equip local va sortir molt fort i 

va anar quasi sempre per davant, 
amb excepció d'uns moments a 
l'inici del tercer quart, però els va-
llencs de seguida van reaccionar 
i van controlar bé el partit amb 
avantatges d'entre 4 i 8 punts, fins 
al 70 a 64 definitiu.

LLIGA EBA 
- Grup C - A

Sant Adrià i Masnou al 
capdavant de la taula 
5a jornada (21 i 22 d'octubre)
Sant Adrià - Tarragona ................... 82-83
Quart - Collblanc .................................. 7/01
Castelldefels - Roser ....................... 93-69 
EL MASNOU - Sant Josep ................83-72
MATARÓ PARC BOET - Barberà ........75-71
Menorca - ARENYS ............................ 77-75
Tortosa - Girona ................................. 96-91

Classificació 
Sant Adrià, EL MASNOU, 9; Castelldefels, 
Girona i MATARÓ PARC BOET, 8; Sant 
Josep (-1 partit), ARENYS, Tortosa i 
Menorca, 7; Collblanc (-1 partit), 6; 
Tarragona (- 2 partits) i Roser, 5; Quart 
(-2 partits), 4; i Barberà (-2 partits), 3.

6a Jornada (28 i 29 d'octubre)
El Mataró Parc Boet visitarà la pista 
del Sant Josep de Badalona aquest 
diumenge a les 6 de la tarda. El seu rival, 
amb qui es va disputar l'ascens a Copa 
Catalunya, és sisè amb un partit menys.

5 equips comparteixen 
la primera posició
5a jornada (21 i 22 d'octubre)
Igualada - Cornellà ...........................92-67
Salt - Palma .........................................59-72
Valls - MATARÓ FEIMAT .................... 70-64
Pardinyes LLeida - JAC Sants .......69-50
Cerdanyola - Andorra B .................. 65-62
Olivar - Vic ..........................................88-89
Mollet - Castellbisbal .......................75-59

Classificació 
Vic, Pardinyes-Lleida, Palma, MATARÓ 
FEIMAT i Valls, 9; Mollet (-1 partit), Cor-
nellà, Salt, Castellbisbal i Cerdanyola, 7; 
Igualada (-1 partit) i Olivar, 6; i JAC Sants 
i Andorra B, 5.
 
6a jornada (28-29 d'octubre)
El Mataró Feimat, després de la seva 
primera derrota, buscarà recuperar-se 
al Palau Mora on rebrà la visita del 
Pardinyes-Lleida aquest diumenge 29 a 
les 6 de la tarda en l'autèntic partit de la 
jornada. Els lleidatans ocupen la segona 
posició, empatats amb els mataronins al 
grup capdavanter.

- Grup C - B

70 VALLS

64 MATARÓ FEIMAT

MATARÓ FEIMAT: Serratacó (17), Cabre-
ra (3), Rodríguez, Ventura (6), Viñallonga, 
Ariño (12), Romero (5), Espiga (3), Tardío 
(3), Diallo, Solé (8), Guallar (7). 19/42 en 
tirs de 2, 5/21 en tirs de 3 i 11/18 en tirs d'1.

PARCIALS: 22-12, 19-23, 13-15 i 16-14.
El primer quart, clau. | CEDIDA

el Esporttot BÀSQUET
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Nova victòria a domicili. | ARXIU

Les mataronines es mante-
nen al grup capdavanter grà-
cies a una gran remuntada

El Mataró Parc Dori Dori Boet va 
aconseguir aquest passat cap de 
setmana una important victòria 
a domicili a la pista del Banyoles, 
després d'un partit molt emocio-
nant que no es va resoldre fins als 
últims instants.

Les noies dirigides per Jordi 
Vízcaino van començar millor l'en-
frontament, anotant i amb bones 

defenses, arribant al descans do-
minant de nou punts (19-28).

A la represa però, les banyolines 
van reaccionar, anul·lant l'equip 
taronja i aconseguint anotar amb 
un gran encert i les maresmenques 
veient-se per darrera, 42 a 36.

A l'últim quart però, va tornar  
a brillar la millor defensa mataro-
nina i recuperant l'encert ofensiu. 
D'aquesta manera el Boet va poder 
tornar a capgirar el marcador i en-
dur-se una nova victòria.

C. CATALUNYA 
- GRUP 2 -

L'Hospitalet, amb un 
partit més, únic equip 
invicte a la categoria
6a jornada (21 i 22 d'octubre)
Viladecans - Draft Gramenet .........52-63
Molins - Roser ................................... 45-64
Banyoles - M. PARC DORI BOET ..... 49-52
Hospitalet - Igualada ...................... 76-60

Classificació 
Hospitalet, 12; Gramanet (-1 partit) i 
MATARÓ PARC DORI DORI BOET (-1 partit), 
9; Viladecans (-1 partit) i PLATGES DE 
MATARÓ (-1 partit), 8; Banyoles i Molins, 7; 
i Roser (-1 partit) i Igualada (-1 partit), 4.

7a jornada (28 i 29 d'octubre)
El Platges de Mataró tornarà després de 
la setmana de descans jugant a la pista 
del Viladecans, aquest proper dissabte 
28 a les 18h. Un partit important per 
les grogues contra un rival amb qui 
empaten a la taula classificatòria amb 
3 victòries i 2 derrotes. Una victòria 
podria anar consolidant una plaça dins 
el grup capdavanter.
El Mataró Parc Dori Dori Boet, per la 
seva banda, rebrà la visita del líder, 
l'Hospitalet, aquest dissabte a les 19:30 
a l'Eusebi Millan. Un partit de primer 
nivell, on una victòria mataronina pot 
servir per ajustar moltíssim la categoria 
per la part alta i seguir aspirant al 
lideratge de la mateixa.

Nova victòria del Mataró Parc 
Dori Dori Boet, a Banyoles

L'equip masculí, al podi. | CEDIDA

El CN Mataró de triatló va disputar 
el Campionat d'Espanya de llarga 
distància que es va celebrar el pas-
sat cap de setmana a Eivissa, i que 
constava de 4km de natació, 120km 
en bicicleta i 30km de cursa a peu.

Per al conjunt mataroní el més 
destacat va ser Vicenç Castella 
finalitzant en 13a posició amb un 
temps de 6h36. Oriol Gili va ser 30è 
en 6h49, Jose Luis Cano 32è amb 

6h52, Quim Soler 38è amb 6h58 i 
Santi Abad 92è amb 7h40. En ca-
tegoria femenina Aida Fabrega va 
finalitzar en sisena posició amb un 
gran temps de 7h 26. Per equips, 
el conjunt masculí va aconseguir 
la gesta aconseguint pujar al podi 
en la tercera posició de la general.

Clàudia Luna també va partici-
par a Eivissa però en distància Half 
(2000m-90km-20km) en la prova 
que es celebrava paral·lelament 
al Campionat d'Espanya. Va fina-
litzar en quartaa posició absoluta 
i 2a sub-23.

D'altra banda, a Catalunya es va 
celebrar l'últim triatló de la tem-
porada a Sant Vicenç de Montalt, 
on hi va destacar l'actuació d'en 
Guillem Cortijo, finalitzant en 8a 
posició absoluta i tercer júnior.

49 BANYOLES

52  M. PARC DORI D. BOET

MATARÓ PARC DORI DORI BOET: 
Jones (7), Gibert (11), Chacón (3), 
Barbena (5), Graupera, Solé (2), Rovira, 
Ruano (12), Massuet, Giménez (8), Roig 
i Latorre (4). 12 de 38 en tirs de 2, 7 de 
20 en tirs de 3 i 7 de 12 en tirs lliures.

PARCIALS: 9-14, 10-14, 23-8 i 7-16.

www.eltotesport.com |  P. 9BÀSQUET

El CN Mataró tercer al Campionat 
d'Espanya de llarga distància
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PRIMERA ESTATAL 
MASCULINA

Pugen fins a la 
quarta posició
2a Jornada (21 d'octubre)
Jolaseta - SHUM Maçanet .......................4-5
Alcobendas - Vilanova .............................. 1-2
Sant Feliu - Calafell ...................................0-2
Alpicat - Rivas Las Lagunas ...................5-5
Tordera - Taradell ...................................... 7-4
Sant Cugat - MATARÓ ................................ 1-5
Vilafranca - Manlleu ................................. 3-3

Classificació
Calafell, Vilanova i Maçanet 6; CH 
MATARÓ, Tordera, Manlleu i Vilafranca 4; 
Alcobendas, Rivas Las Lagunas, Alpicat 
i Taradell 1; Sant Feliu, Jolaseta i Sant 
Cugat 0.

A per la primera victòria a casa
Aquest dissabte a les 20:30h els homes 
de Quim López reben al Sant Feliu, bus-
cant la primera victòria davant del seu 
públic. Els del Baix Llobregat encara no 
han puntuat aquesta temporada, però 
això els fa encara més perillosos, sense 
oblidar que la temporada passada es va 
empatar a 5 gols a casa, i a la seva pista 
es va caure per 6-4.

Les mataronines ja 
lideren la taula en 
solitari
6a Jornada (21 d'octubre) grup A
Vilassar - MATARÓ .....................................0-4
Lloret - Noia ................................................3-0
Cerdanyola B - Palau Plegamans B ...... 2-4
Manlleu B - Igualada ................................2-0

Classificació grup A
CH MATARÓ 18; Cerdanyola 15; Palau Ple-
gamans B 12; Igualada 9; Lloret, Vilassar i 
Manlleu B 6; Noia 0.

Busquen enfortir el lideratge
Aquest diumenge a les 12:45, l'equip 
d'Albert Bou buscarà refermar la 
primera posició, ja que s'enfronta al seu 
immediat perseguidor, el Cerdanyola B, 
que aquesta passada jornada va perdre 
el primer partit de la temporada contra 
el Palau de Plegamans. Les mataronines 
saben que hauran de sortir molt fortes 
per mantenir la bona ratxa.

Bon partit dels homes de 
Quim López per aconse-
guir el primer triomf de la 
temporada 

La del Sant Cugat no és una pista 
gens fàcil, i les darreres tempora-
des s'havia resistit al CH Mataró, 
però aquest dissabte per fi es van 
poder endur els tres punts. Els ma-
taronins ja van començar de forma 
immillorable en marcar Montero el 
primer gol al minut dos de partit 
(0-1). Bartrés va estar a punt de fer 

el segon gràcies a una espectacular 
jugada personal que va acabar amb 
la bola estavellant-se al travesser. 
Amb el 0-1 s'arribava al descans.

Als cinc minuts de la represa 
Molist va fer el 0-2 en marcar un 
golàs espectacular, després de su-
perar tres jugadors. Els locals es 
van acostar poc després al trans-
formar una falta directa (1-2), però 
els de Quim López van mantenir el 
cap fred, i Bartrés de seguida va fer 
l’1-3. Sis minuts més tard Florenza 
marcava l’1-4, deixant el partit gai-
rebé sentenciat, i Pablo Fernández 
arrodonia el resultat a la recta final 
amb el cinquè gol de l'equip.

Bartrés, autor d'un gol. | ARXIU

1  PHC SANT CUGAT

5  CH MATARÓ

CH MATARÓ: Sergi Grané, Jordi 
Bartrès (1), Èric Florenza (1), David 
Montero (1) i Oriol Lladó equip inicial; 
Pablo Fernández (1), Guillem Molist (1), 
Alex Cantero i Alex Martínez (ps).

Gran victòria del Mis Ibérica CHM 
a la pista del Sant Cugat

Nac. Catalana f.6a victòria seguida del CH Mataró

En el derbi comarcal a 
Vilassar de Mar, les d'Albert 
Bou van demostrar la seva 
superioritat  

El Club Hoquei Mataró femení va 
sumar la seva sisena victòria de la 
temporada en sis partits a la pista 
del Vilassar HC, refermant-se com 
a clar candidat per recuperar la 
plaça a OK Lliga femenina, i ja és 
l'únic partit que compta els seus 
partits per victòries.

El partit va començar de forma 
immillorable per les visitants, ja que 

al primer minut Júlia Canal feia el 
0-1, i ella mateixa va ser l'encar-
regada de transformar un penal i 
posar el 0-2 al marcador. Després 
de 10 bons minuts, el ritme de par-
tit va caure i amb aquest resultat 
s'arribava al descans. A la represa 
el Mataró va imposar més ritme 
en el joc, amb un atac dominador, 
i canviant de protagonista goleja-
dora, en aquest cas Aina Florenza, 
van pujar dos gols més al marcador 
per arribar al 0-4 definitiu.

0  VILASSAR HC

4  CH MATARÓ

CH MATARÓ: Paula Lladó i Ariadna 
Escalas (PS); Marta Soler, Carla Naranjo, 
Ariadna Chiva, Júlia Canal (2), Marta 
Mompart, Anna Fontdeglòria i Aina 
Florenza (2).Imatge de la setmana passada. | ARXIU

el Esporttot HOQUEI
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El Maresme s'omple de veles 
en la Regata Tot Mataró 2017

Les embarcacions a la sortida de la prova. | CEDIDA

Més de 36 vaixells disputen 
l'edició d'enguany 

El passat dia 21 i 22 d’octubre, es va 
disputar la tradicional regata TOT 
MATARÓ 2017 –la regata patrocina-
da pel nostre grup editorial– amb el 
ja tradicional recorregut Mataró – 
Blanes – Mataró. L’edició d’enguany 
es va caracteritzar per una primera 
regata amb sortida des de Port de 
Mataró rumb al port de Blanes, amb 
una navegació de vents portants 

d'entre 12 i 15 nusos que donà un 
colorit espectacular al camp de re-
gates i al mateix temps propicià una 
ràpida arribada al port de Blanes. Ja 
acabada aquesta prova, al vespre es 
va organitzar un sopar de germanor 
al restaurant del Club Vela Blanes 
amb més de cent comensals i un 
servei impecable, en el que es va 
poder comentar  les classificacions 
i les anècdotes dels participants.
Ja el diumenge dia 22 el temps 

semblava que seria una mica gris, 
però a les 11 del matí es donava la 
sortida de la segona prova direcció 
Mataró, ràpidament el vent es va 
anar imposant amb més intensitat 
fins que es va establir un sud-sudo-
est que va obligar a les embarcaci-
ons a esforçar-se al màxim en les 
maniobres a l'establir-se el vent de 
proa. Un any més un gran èxit d’or-
ganització del Club Vela Mataró i la 
seva junta, els jutges Josep Novell i 
Sara Arqué, així com la inestimable 
col·laboració i bona acollida de la 
flota per part de Port de Mataró i 
Club Vela Blanes.

En categoria amb tripulació el 
vencedor del grup 1 va ser l'embar-
cació Petrus Cuatro del seu patró 
Josep Álvarez (CV Mataró), mentre 
que al grup 2 va ser el Màgica de 
Ferran Martínez i Marco Cor (CN 
El Masnou). En solitaris, al grup 1 
el vencedor va ser el Marjuin de 
Pere Roqueta (CN El Balís) i al grup 
2 l'Amarena  II de Giancarlo Nichilo 
(CV Mataró). Tots els resultats a 
www.clubvelamataro.com

www.eltotesport.com |  P. 11POLIESPORTIU

Victòria i derrota per al Quadis 
CNM en terres valencianes

Va guanyar a Alzira i va per-
dre a Alacant, davant un dels 
equips imbatuts

L'equip del Quadis CN Mataró de 
tennis taula tenia jornada doble 
aquest passat cap de setmana a 
terres valencianes, i la va passar 
amb una victòria i una derrota. El 
dissabte va guanyar a Alzira per 
2-4, i el diumenge va perdre cla-
rament davant l'Assa Alicante, un 
dels equips, junt amb l'Hispalis de 
Sevilla, que ha guanyat tots els 
partits.

De tota manera el Quadis es 
manté en la zona de fase d'ascens, 
darrere dels dos equips imbatuts, 
amb 8 punts. Per darrere Mijas, 
Badalona, Borges B, Olot, La Zubia 
tenen 4 punts.

Xavier Peral en acció. | ARXIU

El pròxim partit serà el dia 4 de 
novembre a casa davant el Ripollet.

ALZIRA 2-4 QUADIS CN MATARÓ
Pellicer - Sergi Grau 0-3; Andrei Birlan - 
Xavier Peral 3-1; Rodilla - Yordi Jason Ramos 
2-3; Pellicer - Xavier Peral 0-3; Rodilla - 
Sergi Grau 3-2; Andrei Birlan - Yordi Jason 
Ramos 2-3

ASSA ALICANTE 5-1 QUADIS MATARÓ
Lillo - Yordi Jason Ramos 3-2; 

Gutiérrez - Sergi Grau 3-0; Artem Zimarin - 
Xavier Peral 3-1; Lillo - Sergi Grau 3-2; Artem 
Zimarin - Yorid Jason Ramos 3-2; Gutiérrez 
- Xavier Peral 0-3.

Ha començat també la 1a 
Divisió Estatal Femenina
L'equip femení del Quadis CN 
Mataró, igual que la temporada 
passada, participa a la 1a Divisió 
Estatal que es juga en un model de 
concentracions en diferents caps de 
setmana, en els quals cada equip 
disputa quatre partits.

Aquest cap de setmana l'equip 
format per Cati Zamorano, Mar 
Teodoro i Elisabeth Cabanas van 
obtenir dues victòries i dues der-
rotes i se situen en tercer lloc dar-
rere del Son Cladera i el Bàscara.

Els resultats van ser Quadis 
CNM - Reus 6-0; Quadis CNM - CN 
Sabadell 2-4; Quadis CNM - Son 
Cladera 3-4; Quadis CNM - Falcons 
Sabadell 6-0.
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Els equips se saluden al final. | D.F

Nova derrota de l’UEC LG Mataró a 
la Primera Divisió Estatal femenina, 
davant el Futbol Club Barcelona 
que va ser un rival massa dur, per 

un equip que encara no ha pogut 
puntuar.

Davant el Barça, una vegada més, 
va faltar una mica de contundència 
i els errors no forçats feien molt 
difícil la remuntada per un equip 
que tots els sets va anar per dar-
rere en el marcador. Els parcials de 
18-25, 15-25 i 24-26 van certificar 
la victòria visitant per 0-3.

Aquest diumenge el Mataró, 
viatge a Saragossa en el primer 
partit de la història del club fora 

L'UEC LG Mataró no pot amb el 
Barça en la 1a Estatal de voleibol

de Catalunya, per enfrontar-se a 
l'Almozara 2000.

Primera derrota del masculí
L’equip masculí, amb moltes baixes, 
va patir dissabte la primera derro-
ta de la temporada a la 1a Divisió 
Catalana, a la pista de l’Arenys per 
3-1 (18-25, 25-22, 25-17 i 25-23).

Els mataronins van sorprendre 
a l’Arenys en el primer set però la 
reacció dels locals va ser impla-
cable. El CV Mataró, que ocupa la 
quarta plaça, el proper dissabte, 
rebrà l’Alella en un altre emocio-
nant derbi maresmenc.

Activitat internacional d'esportistes 
mataronins

Tennis - Albert Ramos 
puja al lloc 22è del 
rànquing
El mataroní Albert Ramos després 
de la seva bona actuació a Xangai 
ha pujat al lloc 22è del rànquing 
mundial. Però l'estrena d'aquesta 
posició no va ser bona, ja que va 
perdre a Moscou davant el kazakh 
Bublik (107 del rànquing) als set-
zens de final.

Bàsquet - Primer títol 
per a Núria Martínez i 
Rosó Buch

L'Spar Citylift Uni Girona, amb les 
mataronines Núria Martínez i Rosó 
Buch a les seves files, ja fa dies van 
aixecar el títol de la Lliga Catalana 
en derrotar el Sedis Cadí per 71-63. 
S'ha de dir també que a les files de 
l'equip finalista hi jugava una altra 
mataronina l'Ariadna Pujol.

L'Uni Girona també ha comen-
çat la seva participació a la Lliga 
Europea i ja porten dues victòri-
es, davant el Lointek Gernika i el 
Landes francès. A la Lliga Estatal 
les gironines porten quatre victòri-
es en cinc partits i estan en el grup 

capdavanter junt amb Perfumerías 
Avenida Salamanca, IDK Gipuzkoa 
i Uni Ferrol. El Sedis Cadí és desè 
amb dues victòries.

Handbol - Els germans 
Calle destaquen en 
handbol

La mataronina Cristina Calle, que 
aquesta temporada ha fitat pel 
primer equip del BM Granollers, 
va obtenir el seu primer títol en 
guanyar la Supercopa Catalana en 
partit disputat a Agramunt i on el 
Granollers va derrotar l'Associació 
Lleidatana per 40-25.

El seu germà Eduardo Calle, del 
juvenil del FC Barcelona, ha estat 

convocat per la selecció espanyola 
juvenil que disputarà aquest cap de 
setmana el Torneig Scandibérico a 
Noruega i on Espanya s'enfrontarà 
amb Portugal, Noruega i Suècia. 

Futbol - Marta Torrejón 
i Leila Ouahabi juguen 
els vuitens de final de la 
Champions

Les mataronines Marta Torrejón 
i Leila Ouahabi, així com la juga-
dora de Dosrius Olga Garcia, for-
mant part de l'equip femení del FC 
Barcelona, jugaran pròximament 
els vuitens de final de la Champions 
davant el Gintra de Lituània. A l'eli-
minatòria anterior es van desfer 
còmodament de l'equip noruec de 
l'Avaldsnes per un global de 6-0.

A la lliga estatal encapçalen la 
classificació empatades amb l'At-
lético de Madrid amb 6 victòries 
en 6 partits.

el Esporttot POLIESPORTIU
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EL TOT MATARÓ i MARESME | el primer setmanari i més llegit de catalunya | www.totmataro.cat
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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 

Thor Ragnarok 

El secreto de Marrowbone  

El pequeño vampiro

Geostorm   

La piel fría

Annabelle 2

El muñeco de nieve

La suerte de los Logan

Blade Runner 2049

La montaña entre nosotros 

Toc Toc

Tu mejor amigo

Operación cacahuete 2

La llamada

El lego ninjago. Película       

Kingsman: El círculo de oro 

Tadeo Jones 2 

It                    

Madre!

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

Thor Ragnarok  

El secreto de Marrowbone  

El pequeño vampiro 

Geostorm 

La piel fría 

Els barrufets 3 (Cicle Cinc) 

El muñeco de nieve 

Annabelle 2 

La suerte de los Logan   

Operación cacahuete     

Blade Runner 2049   

Toc Toc  

La montaña entre nosotros  

Toc Toc              

Tadeo Jones 2 

Per motiu de la vaga en el sector d'impressió, s'ha hagut d'avançar el tancament d'edició i no disposàvem dels horaris de 
la programació de cines. Per a més informació consulteu les webs dels cinemes.

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema
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 La tretzena edició de la Festa 
del Cine ha registrat un total de 
1.633.364 espectadors durant els 
tres dies de la promoció, segons 
dades provisionals de la consul-
tora comScore. La xifra és molt 
inferior que la de fa un any a l'oc-
tubre quan es van vendre 2.598.958 
entrades. Tot i això, és superior a 
l'1.510.428 espectadors que hi van 
acudir a l'edició del maig d'aquest 
any. Els organitzadors han dit que 
aquesta edició, la segona del 2017, 
s'ha vist afectada per "l'actualitat 
informativa marcada per altres 
assumptes de gran importància i 
d'interès nacional que han restat 
visibilitat a l'esdeveniment, les 

Menys gent a la Festa del Cine

altes temperatures dels primers 
dies de la Festa del Cine i l'absèn-
cia d'un gran títol en cartellera que 
actués de locomotora". 'Annabelle: 
Creation' ha estat la pel·lícula més 
vista d'aquesta edició, seguida per 
'Toc Toc' i 'Blade Runner 2049'.

La Festa del Cine va arrencar 
dilluns amb 381.236 espectadors, 
un 311% més que el dilluns de la 
passada setmana, segons dades 
de Comscore a Twitter. No obstant 
això, aquestes xifres van signifi -
car un descens del 8,2% respecte 
al mateix dia de l'edició anterior 
que es va celebrar al maig, on hi 
van acudir 415.526 espectadores, 
i un 40% menys respecte el 2016.

  

Pregunta de la setmana
Quin famós actor encarna el pare 
de Thor?

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

Resposta del núm. 1790
"Lo imposible"

Guanyadors:
· Roser Bassas
· María Cocera Jímenez

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

L'actualitat informativa fa baixar en un milió l'assistència
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THOR: RAGNAROK

En Thor està empresonat a l'altre costat 
de l'univers i s'enfronta a una cursa 
contrarellotge amb l'objectiu de tornar a 
Asgard i aturar el Ragnarok. Abans, però, 
haurà de sobreviure a una competició 
letal de gladiadors. 
Direcció:  Taika Waititi
Intèrprets: Chris Hemsworth,  Tom 
Hiddleston,  Cate Blanchett
130min

EL SECRETO DE MARROWBONE

Quatre germans s'amaguen del món en 
una granja abandonada després de la 
mort de la seva mare per por a ser sepa-
rats. La granja, però, amaga un terrible 
secret entre les seves parets. Un thriller 
psicològic que amaga drames familiars. 
Direcció: Sergio G. Sánchez
Intèrprets: Anya Taylor-Joy,  George 
MacKay,  Mia Goth
109min

EL TERCER ASESINATO

Un advocat de prestigi defensa Misumi, 
acusat d'un robatori amb homicidi i el 
qual ja havia complert condemna per un 
altre assassinat. Misumi es declara cul-
pable però l'advocat cada vegada dubta 
més de la seva culpabilitat. 
Direcció: Hirokazu Koreeda
Intèrprets: Masaharu Fukuyama,  Koji 
Yakusho,  Suzu Hirose
124min

NUESTRA VIDA EN BORGOÑA

Després de deu anys vivint fora, en 
Jean torna en conèixer que ha mort el 
seu pare. Allà es retroba amb els seus 
germans, amb els quals recuperaran el 
vincle madurant juntament amb el vi 
que produeixen a la finca del seu pare. 
Direcció: Cédric Klapisch
Intèrprets:  Pio Marmaï,  Ana Girardot,  
François Civil
113min

JERICÓ

"Jericó, el infinito vuelo de los días", és un 
film a cavall entre el documental i la ficció. 
Retrats íntims de dones de diverses edats i 
condicions socials d'un poble de Colòmbia 
a través d'un itinerari sensible i musical, 
que revela facetes profundes i autèntiques 
de l'esperit femení d'aquesta cultura.
Direcció: Catalina Mesa
Intèrprets: Documental
78min

PATTI CAKE$

Una aspirant a rapera arriba directament 
de Jersey amb la intenció d'obrir-se 
camí en el món de la música anant pels 
centres comercials i els clubs de strip-
tease. Una comèdia que mostra la cerca 
d'un triomf improbable. 
Direcció: Geremy Jasper
Intèrprets: Danielle Macdonald,  Bridget 
Everett,  Siddharth Dhananjay
108min

La cartellera dels "cines" sempre a un 
clic a www.totmataro.cat/cinema
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La zona dels panteons del cementiri dels Caputxins 

Els cementiris en general, i concretament el dels 
Caputxins, constitueixen un recull i una mostra de 
la història d'una zona amb restes de personatges 
importants, panteons, mausoleus, escultures fune-
ràries i molt més. Des de la seva construcció l'any 
1817, arran de la prohibició d'enterrar els difunts a les 
esglésies que obligava a fer-ho en espais ventilats 
i allunyats del nucli urbà, ha viscut diverses fortifi-
cacions, enderrocs i reconstruccions.

El Cementiri dels Caputxins va ser construït fa 200 
anys, després que així ho autoritzés l'Ajuntament de 
Mataró, i en només tres anys ja acollia pràcticament 
el 100% dels enterraments de la ciutat. L'any 1835 va 
ser incendiat i abandonat pels frares caputxins però 
uns anys més tard la junta d'Obra de Santa Maria 
va adquirir la finca que va convertir-se en el nou 
cementiri catòlic. Quasi 150 anys després, el 1982, 
el cementiri va passar a ser de propietat municipal i 
la concessió la té Cementiris Metropolitans CGC SL.
A l'espai hi reposen les restes de personalitats molt 

El gran espai del Cementiri dels 
Caputxins, el qual celebra el seu bi-
centenari, està format per espais de 
diferents èpoques que el converteixen 

en un testimoni de la història del municipi des 
del 1817 fins a l'actualitat. Es tracta d'un dels 
recintes neoclàssics més importants de Mataró 
que es proclama com un interessant espai ple 
d'arquitectura i història. Descobrim els secrets 
que amaga el conjunt situat a l'aire lliure en una 
zona que, inicialment, es trobava allunyada del 
nucli urbà de la ciutat i que ara resideix al bell 
mig de Rocafonda.

Un testimoni 
de la històriaREPORTATGE

Text: Laia Mulà

Fotos: Daniel Ferrer

El Cementiri dels Caputxins celebra 200 anys amb 
diverses activitats que volen donar a conèixer 
aquest espai ple d'història

Tot 2,3,4 reportatge cementiri.indd   2 24/10/17   9:36
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Zona de nínxols, molts d'ells amb gran presència de flors de record

rellevants com l'impulsor del primer ferrocarril, Miquel 
Biada; el sindicalista Joan Peiró; l'arquitecte Josep 
Puig i Cadafalch; els artistes Jaume i Jordi Arenas; 
l'arqueòleg Marià Ribas o el cantant Pere Pubill Calaf, 
conegut com a Peret, entre molts d'altres personat-
ges importants per al municipi i per a Catalunya.

Les parts del cementiri historicista

El gran Cementiri dels Caputxins ha esdevingut un 
testimoni de la història de Mataró, tant per les per-
sones que s'hi han enterrat al llarg de les dècades, 
com per la varietat d'estils i espais diferents que el 
formen. Segons Agàpit Borràs –arquitecte i encar-
regat d'impartir una conferència sobre el tema amb 
Manuel Cusachs el dia 27 d'octubre al vespre– “és 
un cementiri historicista perquè no està fet amb 
un estil concret”, sinó que correspon a una manera 
pensada de fer les coses. 

Al llarg dels anys l'espai ha viscut diverses ampliaci-
ons per acollir la gran quantitat de defuncions que 
tenien lloc a la capital del Maresme. És per aquestes 
ampliacions i els canvis que ha viscut al llarg dels 
anys que el cementiri compta amb un total de sis 
parts diferenciades que parlen de diferents èpoques. 
La zona dels Panteons, ubicada just a l'accés per la 
part inferior del cementiri, és un espai que compta 
amb tombes de les famílies burgeses adinerades del 

segle XIX. Es tracta de la part més representativa 
del poder industrial d'aquella època amb famílies 
com la de Miquel Biada. Aquest espai també compta 
amb una cúpula espectacular que constitueix una 
còpia del Panteó de Roma. Així ho explica l'arquitec-
te Agàpit Borràs, el qual té clar que es tracta d'un 
dels cementiris més interessants de Catalunya per la 
seva estructura i pels elements que el caracteritzen.

Mirant a la dreta a partir de l'esplanada dels pan-
teons, trobem la primera de les ampliacions amb 
les quals ha comptat l'espai, i que va anar a càrrec 
de l'arquitecte municipal Lluís Gallifa als anys 40. 
“La primera ampliació de Llevant és molt realista, 
ordenada i racionalista”, explica Borràs i afegeix que 
constitueix “un espai agradable i ben fet pel que fa 
a les mides i els colors escollits”.

Un altre dels espais del cementiri és l'escalinata, 
un element que comença a l'esplanada dels pante-
ons i constitueix la columna vertebral del cementiri a 
partir de la qual neixen molts espais pel descans dels 
difunts. L'escalinata és un element molt particular 
que ha estat remodelat a partir del projecte impulsat 
per Mariona Gallifa i Agàpit Borràs i ara compta amb 
nous colors i rajoles que mostren una imatge més 
cuidada. Una altra de les propostes d'aquests dos 
arquitectes en el projecte de remodelació va ser la 
de “treure les reixes exteriors i posar vidres perquè 
els morts no han d'estar entre reixes”, opina Borràs.

Reportatge
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A la dreta de l'escalinata es pot caminar per la se-
gona ampliació de Llevant, duta a terme al llarg dels 
anys 50 i 60. Compta amb un gran nombre d'illes 
fetes sense ordre i amb set o vuit pisos de tombes 
per cada illa, un nombre massa elevat que fa que els 
pisos superiors siguin pràcticament inaccessibles. 
Borràs destaca que aquest espai mostra la història 
de la ciutat “perquè correspon a una època en la 
qual Mataró creixia sense ordre i el cementiri ho va 
fer de la mateixa manera”.

Tornant enrere, pujant les escales per l'espina dor-
sal del cementiri, s'arriba al Cementiri del Convent 
dels Caputxins, conegut com el Cementiri Vell de 
1817. Es tracta d'un espai molt cuidat i recentment 
reformat que compta amb un monument al Doctor 
Samsó, just a l'indret on va ser afusellat.

Per últim, al damunt del Cementiri Vell s'hi tro-
ba l'Ampliació Nord, feta el 1876. Allà s'hi pot tro-
bar un monument en memòria dels 52 Brigadistes 

Internacionals de la Guerra Civil que van morir als 
hospitals de guerra de Mataró després de ser ferits 
a la batalla de l'Ebre. Es tracta d'un monument que 
va ser ideat per Agàpit Borràs i Mariona Gallifa l'any 
1986 i que recorda un a un els noms, la procedència 
i l'edat de tots els brigadistes que van perdre la vida 
a la guerra. D'aquesta manera esperen que tothom 
qui visiti el cementiri pugui descobrir i recordar-los 
a partir del monument.

Exposició, conferència i concert

De cara a la celebració del bicentenari, s'han orga-
nitzat activitats diverses durant el mes d'octubre i 
fins a principis de novembre que esperen obrir el 
cementiri i la seva història a la ciutat:

- L'exposició 'El crit del silenci' de Jordi Sans Guijo, 

que es pot visitar a la Cúpula del Cementiri dels 

Caputxins del 14 d'octubre al 5 de novembre, de 

10:30h a 13h i de 15h a 18h.

- La conferència 'El Cementiri dels Caputxins, 200 

anys', a càrrec del periodista i historiador Manuel 

Cusachs i de l'arquitecte Agàpit Borràs, aquest diven-

dres 27 a les 19h davant la Cúpula de l'equipament.

- Una visita guiada aquest diumenge 29 d'octubre a 

les 12 del migdia a càrrec de Manuel Cusachs

- Un concert de la Coral Primavera per la Pau, l'Escola 

de Música El Carreró i Nessun Dorma, el dia de Tots 

Sants a l'entrada principal del Cementiri

- L'últim acte serà una pregària el 2 de novembre a 

les 12 del migdia a l'entrada principal del Cementiri.

 La primera 
ampliació és 
realista, ordenada i 
racionista: un espai 
molt agradable”
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Incluye desplazamiento
y 1h de trabajo
Oferta dentro de nuestro horario laboral
Obsequiamos con la grabación de la inspección

SERVICIO EXPRESS
DESATASCOS, LIMPIEZA E
INSPECCIÓN DE TUBERIAS

150€
Las 24h los 365 días
93 462 30 39 / 93 518 11 58
Passeig de la Marina, 84, Mataró
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Autoocupació contra la vulnerabilitat
El Maresme presenta microcrèdits solidaris per a maresmenques en situació de 
vulnerabilitat que vulguin assolir la independència econòmica

Emprenedoria: Redacció 

 El Consell Comarcal del Maresme 
i l'Associació de Dones Directives 
i Empresàries (ACDDE) han sig-
nat un conveni que espera donar 
impuls a les dones en situació de 
vulnerabilitat que vulguin assolir 
la independència econòmica a 
partir de l'autoocupació. 

Les dades indiquen que el 
Maresme és una comarca amb una 
elevada feminització de l'atur.  La 
iniciativa de l'ACDDE vol ajudar les 
dones que tinguin una idea de ne-
goci i necessitin fi nançament per 
dur-lo a terme. Però no es limita a 

la part econòmica, ja que també 
comptaran amb assessorament 
personalitzat i grupal, formació, 
mentorització i tutorització per 
assegurar l'èxit del negoci.

Aquest projecte s'emmarca dins 

del Pla de Polítiques d'Igualtat que 
el Consell Comarcal del Maresme 
va presentar el passat 5 d'octubre.  
Per participar-hi, cal posar-se en 
contacte amb el SIAD (siad.ma-
resme@ccmaresme.cat).

AMB EMPENTA
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Les conferències es fan al TecnoCampus Arxiu 

És la quarta edició del cicle per acostar els estudiants 
a la indústria

Un cicle de conferències 
sobre videojocs

 Els professors del Grau en 
Disseny i Producció de Videojocs 
impulsen una nova edició del cicle 
de conferències 'Els videojocs i els 
seus protagonistes', que comptarà  
un cop més amb professionals de 
diferents àmbits de la indústria 
dels videojocs. 

El cicle, que ha començat aquest 
mes d’octubre, es consolida i ce-
lebra enguany la quarta edició. Al 
llarg del primer trimestre es por-
taran a terme diverses sessions. 
Les conferències s’emmarquen 

dins de les assignatures 'Història i 
Indústria de Videojocs', de primer 

curs, i 'Empreses: Estudi de casos', 
de quart curs. El cicle es proposa 
acostar la indústria a les classes del 
grau des de l’experiència dels seus 
protagonistes perquè permeten 
als estudiants fer-se una visió de 
com és la indústria real i conèixer 
professionals que treballen en di-
ferents sectors.

Els ponents
Carlos Abril, desenvolupador de 
Saber Interactive; Pazos64, you-
tuber; Natascha Röösli, produc-
tora i desenvolupadora de negoci 
de Rock Pocket Games; Ramón 
Nafria, crític i desenvolupador de 
videojocs; Mariona Valls, directora 
d’art de Mango Protocol; o Marc 
Canaleta, cofundador de Social 
Point, són alguns dels ponents 
confi rmats d’aquesta edició.

Aquest tipus d’activitats ajuden 
als estudiants a desenvolupar un 
esperit crític i realista de desenvo-
lupament de videojocs i, alhora, fer 
valdre els coneixements adquirits 
a l’aula. | Redacció 
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El gran protagonista de la Castanyada
El panellet és un postre tradicional de la cultura catalana que es menja la nit de la 
Castanyada i que pot contenir una gran varietat d'ingredients 

Gastronomia: Redacció 

 Un cop hem entrat a la tardor i 
quan s'acosta la Castanyada, els 
carrers s'omplen de venedors de 
castanyes i moniatos i els apara-
dors dels forns i pastisseries venen 
el producte estrella de la tardor: 
els panellets. Amb ametlles, pi-
nyons, coco, cafè o xocolata, de 
panellets n'hi ha per tots els gustos. 

Un producte de lenta elaboració 
que es menja tradicionalment du-
rant la nit de la Castanyada, el 31 
d'octubre.

Els sabors més variats
Els panellets s'elaboren a base 
d'ametlla picada, sucre, clara d'ou 
i patata o moniato. En el cas de 
la Pastisseria Avinguda i del Forn 
Francesc, però, els seus propietaris 

destaquen que han eliminat la 
patata i el moniato de la recepta 
per tal de potenciar el sabor de 
l'ametlla picada. 

A partir de la massa base, ca-
dascú els completa i decora amb 
els ingredients que més els agra-
den: des de pinyons, xocolata, co-
dony, rovell d'ou, coco, ametlles, 
llimona, maduixa, cafè i molts 
més gustos diferents dels clàssics. 

AMB EMPENTA
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Més enllà de la tradició de fer-ne en família o als centres escolars, 
en un element tan característic de la castanyada es recomana apos-
tar per la qualitat i el producte més artesanal de forns i pastisseries 
amb les quals confi em les ocasions més especials de l'any.

Apostar per 
la qualitat i 
l'artesania

D'aquesta manera un dolç tan tra-
dicional adquireix noves formes.

Els més populars
Segons els propietaris del Forn 
Francesc, en Jesús Mohedo, i de la 
Pastisseria Avinguda, l'Alejandro 
M.L., hi ha clients que es decanten 
pels panellets més tradicionals i 
n'hi ha que s'atreveixen amb els 
nous sabors i els panellets mo-
derns. És indiscutible l'èxit del pa-
nellet de pinyons i, en segon lloc, 
del d'ametlles, dos panellets tradi-
cionals. Tot i això, l'Alejandro i en 
Jesús també destaquen el panellet 
de xocolata i taronja com un dels 
més venuts als seus establiments, 
una recepta innovadora que ha 
esdevingut tot un èxit.

Ingredients de primera
La clau d'un bon panellet resideix, 
no només en la recepta i el mèto-
de d'elaboració, sinó sobretot en 
els ingredients emprats. En Jesús 
i l'Alejandro coincideixen en què 
utilitzar ingredients de primera 
qualitat i tots naturals garanteix 
un resultat de primera. A més, 
destaquen que és important que 
els panellets estiguin acabats de 
fer, siguin del dia, per tal d'oferir 
el millor sabor al client.
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COMPRA VENDA IMMOBILIARIA

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

VENC PÀRQUING. Avda. Recoder 
(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 
ALQUILO PARKING AMPLIO. Via 
Europa 60€. 691.325.283
LLOGO HABITACIÓ EIXAMPLE. 
93.798.75.69
TRASPASO PELUQUERÍA PREMIA 
Mar en funcionamiento calle prin-
cipal 70m2. 687.930.384

TRASPASSOS-LLOGUERS

ALQUILO HABITACIÓN señor. 
611.454.139

TREBALL

ES NECESSITA OFICIAL per per-
ruqueria amb experiència. Portar 
currículum a: C/Esteve Albert. 
Garcia Perruquers. Mataró
CHICO BUSCA CUALQUIER trabajo 
serio. 698.570.027

TREBALL

PERRUQUERIA/ESTÈTICA MATARÓ, 
necessita ajudanta de perruqueria. 
Tlf. 615.939.839
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
CUIDO PERSONAS MAYORES, niños. 
Interna / externa. Referencias. 
633.378.585
LIMPIO CASAS. 632.732.970
CHICA BUSCA TRABAJO cangu-
ro, cuidado mayores. Referencias. 
635.123.583
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA, planc-
ha. Experiencia. 631.746.714
CUIDO PERSONAS MAYORES. 
602.322.014
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA, cuidado 
mayores. Solo tardes. 637.103.505
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA, planc-
ha. Experiencia. 631.185.734
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA, cuido 
mayores. Experiencia. 683.151.197
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
Referencias. Cuido mayores. 
632.897.737
S'OFEREIX NOIA per cangurar i/o do-
nar classes d'anglès a nens i nenes 
de 6 a 14 anys. Interessats trucar al 
698.591.029 Aina
SENYORA RESPONSABLE BUSCA 
feina de neteja. Amb bones 
Referències. 646.268.814

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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TREBALL

BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 7€/h. 
602.846.034
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
602.836.505

PROFESSIONALS

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Ai-
xa. Havaneres, cançó marinera. 
Festes majors, festes de carrer, fes-
tes privades, casaments, aniversaris, 
etc. Informació sense compromís 
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com 
CASAMENTS. SOPRANO posa el cant 
a la teva cerimònia. Fes que aquest 
dia tan especial sigui inoblidable. 
625.947.230 Rosa 
SE HACEN OJALES y se ponen bo-
tones. Tel. 93.790.82.32 
REFORMES DE LA LLAR al millor 
preu. Cuines, banys, terres, etc. Un 
bon equip de professionals al millor 
preu. 677.592.739
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados. 
607.480.942
PAVIDNET: Neteja, manteniment i 
abrillantats. Pressupost sense com-
promís. 93.757.76.83 /607.249.790
LAMPISTERÍA, FONTANERÍA, 
electricidad, aparatos eléctricos, 
reparación lavadoras, calentadores, 
calderas. 697.725.158
MUDANZAS, PORTES, MONTAJE /
desmontaje muebles. 20 €/hora. 
610.627.821 WhatsApp

núm. 1792 del 27 d'octubre al 2 de novembre 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

MUDANZAS,  PORTES MUY 
económicos, los más baratos de 
Cataluña, 20€/h. Presupuestos 
cerrados. Whatsapp: 686.310.391
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. 
Reparaciones, instalaciones. Agua, 
gas y electricidad. 610.565.628 
/93.799.64.77 /607.194.711
PINTOR, ESTUCADOR. 632.978.080
PINTOR ECONÓMICO. EXPERIENCIA 
responsabi l idad l impieza. 
Excelentes acabados 629.988.598
MUDANCES ECONÒMIQUES. 
692.021.141
SERVICIO DE REFORMAS y 
construcción. A partir 16€/h. 
Presupuesto sin compromiso. 
www.zoly.es 606.919.761
REFORMAS, OBRAS, reparaciones, 
a lbañ i ler ía ,  e lectr ic idad , 
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

TAROT

TAROT. 806.533.128

VARIS

CARTES D'ÀNGELS, REIKI. Carme 
616.416.987 

CONTACTES

NOVEDAD NORA 21  años . 
631.129.242
DÚPLEX 60 €/MH. 631.286.930
NOVEDAD, PERLA 27 AÑOS. 
Ardiente y cariñosa. 698.582.808
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
LA MEJOR CASA relax de Mataró. 
12 chicas disponibles para tus fan-
tasías. www.ScortAbril30.com. 
93.741.63.41 /657.894.558
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Parlem de...

... la Col·lectiva 

Sant Lluc 2017

L’Ateneu Fundació Iluro de Mataró 
presenta, del 20 de setembre al 5 de 
novembre de 2017, la Col·lectiva 
Sant Lluc 2017 organitzada per l’As-
sociació Sant Lluc per l’Art.

El Sant Lluc s’ha convertit amb 
els anys en la cita obligada de l’art 
mataroní i maresmenc. Tothom co-
neix a tothom, la curiositat de veure 
l’obra de l’amic o conegut que pinta, 

aquells artistes que hom segueix o 
una sala que s’omple el cap de set-
mana, conviden a la visita. 

Els mals d’aquesta col·lectiva 
s’han comentat moltes vegades, 
peces que en qualsevol altre espai 
no estarien exposades per manca de 
qualitat, un horror vacui que omple 
els espais, massa obra en definitiva, 
i un popurri d’eixos temàtics: col-
lectiva Sant Lluc, artista convidat, 
In Memoriam, obra dels batxille-
rats artístics Escola Pia Santa Anna 
o Institut Alexandre Satorras, fan 
que un navegui en moltes aigües. 

Els espais expositius no respiren, 
però entre les virtuts de la gent que 
organitza aquesta col·lectiva està 
donar cabuda al màxim d’exponents 
artístics i no tan artístics de Mataró 
i comarca. Més de 90 participants 
i més de 100 obres conformen la 
mostra del Sant Lluc d’enguany, 
en la planta baixa de l’Ateneu Iluro.

La fidelitat a una filosofia per 

resistència o resiliència queda ben 
palesa en l’organització d’aquest 
acte, que any rere any, arriba de ma-
nera puntual per aquestes dates. No 
és la mateixa d’alguns artistes que 
decideixen girar l’esquena a aquest 
esdeveniment cultural perquè no 
s’hi senten identificats, perquè els 
hi ha passat al moment o no es vo-
len inscriure en una col·lectiva, per 
a ells, de dubtosa qualitat artística.

En el fulletó expositiu es parla del 
tancament de les sales d’exposicions 
a Barcelona per manca de públic, 
compradors o lloguers desmesu-
rats, que demanen els seus propi-
etaris, per poder exposar les obres 
dels artistes. Potser és el moment 
de buscar solucions, d’apostar fort 
pels artistes i de promocionar amb 
serietat l’art local.

ÀLVAR SÁEZ I PUIG
Historiador de l'art i gestor cultural

    

 
 

Apunts
psicològics

Psicologia de la 
meditació

MEDITAR vol dir: In medio ire en 
llatí, és a dir, anar cap a l'interi-
or i ex medio ire després tornar 
a sortir. És com nedar, no calen 
massa normes: llançar-se al mar 
o a la piscina. Meditar és el ma-
teix: Aprendre a fer silenci amb un 
mateix. Fer callar el soroll mental 
o passar-ne. L'ego pugui veure o 
contemplar que hi ha més enllà 
d'ell mateix.

Permetre deixar passar les sen-
sacions, les emocions i els pen-
saments, com si fossin núvols. 
Així poder veure el CEL BLAU 
o EL CEL ESTRELLAT del propi 

interior. I meditar és contemplar 
la Naturalesa exterior: una nit d'es-
trelles, o una albada o una posta de 
sol o un arbre magnífic o construc-
cions d'edificis: CONTEMPLAR. 
Una naturalesa meravellosa, bo-
nica i pregona és l'interior de tot 
Ésser Humà. Així ser conscient que 
hi ha més enllà d'això: una uni-
tat, una pau profunda, una fusió 
consciencial. Un silenci cTranquil-
litzador I Vital.

Meditar és fer un viatge cap a 
l'interior, fins on puguis i no on 
vols. Ajudat o de silenci o de mú-
sica per tal de poder abstraure't i 
l'ego deixar-lo de banda, desperten 
passions d'amor, de bondat, de 

respecte, de dignitat, de confiança. 
I un va aprenent que és part de tota 
la Natura, de l'Univers: Una xarxa. I 
un és nus d'aquesta xarxa. Tot això 
s'ha de traduir en respectar, esti-
mar els altres, partint de la profun-
da confiança: L'ÉSSER HUMÀ ÉS 
CONFIANÇAL ESPERANÇADOR. 
Genera un "bon rotllo".
JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat
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Política: Redacció

  La Junta de Portaveus de l'Ajun-
tament de Mataró va aprovar di-
lluns una Declaració Institucional 
que condemna la suspensió de 
l'autonomia que implica l'activació 
de l'article 155 de la Constitució. 
Els vots favorables de CiU, ERC, 
Volem, CUP i ICV-EUiA es van im-
posar als contraris als acords pro-
posats, posició que va unir al PP, 
Ciutadans, PxC i el partit en el go-
vern. Els socialistes van presentar 
una esmena que no va prosperar. 

En una trobada amb els mitjans, 

CiU, ERC, Volem, CUP i ICV-EUiA "fan pinya" condemnant la suspensió de l'autonomia, 
mentre el PSC hi acaba votant en contra com PP, Ciutadans i PXC

tant l'Alcalde David Bote com el 
Primer Secretari del PSC Juan 
Carlos Jerez van evitar condem-
nar els efectes d'aquest precepte 
constitucional anunciat dissabte 
per Mariano Rajoy. "No volem la 
DUI, tampoc el 155, volem diàleg 
fi ns al fi nal i eleccions, com han 
demanat tres dels principals dia-
ris catalans", va assegurar Bote.

"Defensa dels drets i llibertats"
El text aprovat acorda en nom de 
l'Ajuntament "donar tot el su-
port al Parlament en totes les di-
ligències que dugui a terme i que 

La Junta de Portaveus, contra el '155'

Mariano Rajoy va anunciar dissabte passat l'abast de l'article 155  ACN

vagin encaminades a la defensa 
dels nostres drets i llibertats" així 
com "condemnar la violació de 
drets fonamentals a Catalunya a 
través de les mesures repressives 
aplicades per l’Estat espanyol con-
tra la població i les institucions 
catalanes".

La declaració aprovada asse-
gura en la seva introducció que 
“l’aplicació de l’article 155 de la 
Constitució Espanyola liquida, 
de facto, l’autonomia catalana a 
través d’un fort atac als drets dels 
catalans i les catalanes per la inca-
pacitat de diàleg de l’Estat espa-
nyol i que s’ha concretat en la seva 
resposta repressiva a través de la 
vulneració de drets fonamentals, 
la censura d’internet i de mitjans 
de comunicació, la violació del 
secret postal, les detencions de 
càrrecs públics, querelles i pro-
cessos judicials contra el govern, 
la mesa del parlament i més de 
700 alcaldes i alcaldesses, la brutal 
violència policial exercida contra 
població pacífi ca l’1 d’octubre, 
l’empresonament dels líders de la 
societat civil, el gran desplegament 
de forces policials que encara es 
manté a Catalunya i la intervenció 
i congelació dels comptes de la 
Generalitat de Catalunya”.

En el text alternatiu dels socialistes hi consta la demanda de 
no aplicar l'article a l'exposició introductòria però no és un 
acord proposat. Jerez ha lamentat que "amb més temps hau-
ríem pogut trobar un contingut amb el que poguéssim estar 
d'acord, però dissentim en la lletra i l'esperit de la introducció 
i nosaltres no podem donar suport a un text que parla d'Estat 
repressiu o vulneració de drets fonamentals". L'Alcalde va evitar 
pronunciar-se contra el 155 en la línia que sí que ho han fet els 
darrers dies dirigents socialistes com els batlles de Granollers 
i Santa Coloma, Josep Mayoral i Núria Parlon. David Bote ha 
assegurat que "hi ha una majoria de catalans contra el 155 i 
també una majoria contra una declaració d'independència i la  
solució passa per la convocatòria d'eleccions".

Bote, en la línia oficial del PSC

Ciutat
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la totalitat que havien presentat i 
que es limitava a demanar diàleg 
i que només va comptar amb els 
seus propis vots.

Crítiques a l'Alcalde
Els grups proponents també van 
denunciar la instrumentalització 
que va fer l’alcalde de la Junta de 
Portaveus, ja que "ha manipulat 
en benefi ci propi l’acord de re-
cuperar l’activitat institucional i 
perquè en les Juntes de Portaveus 
de dimarts 17 i dimecres 18 d’oc-
tubre va impedir que es fi xés un 
posicionament públic a favor de la 
llibertat dels presos polítics Jordi 
Sànchez i Jordi Cuixart", que és el 
motiu de suspendre l’activitat ins-
titucional, denuncien. | Redacció

  La Junta de Portaveus extraordi-
nària de l’Ajuntament de Mataró 
va aprovar la setmana passada una 
declaració institucional per dema-
nar la llibertat de Jordi Sànchez i 
Jordi Cuixart, denunciar la repres-
sió i la vulneració de drets i lliber-
tats fonamentals. La declaració va 
prosperar amb els vots favorables 
de CiU, ERC-MES, VoleMataró, 
CUP i ICV-EUiA que la van presen-
tar conjuntament i van sol·licitar 
una nova convocatòria extraor-
dinària de la Junta de Portaveus. 

El grup del PSC, que governa 
la ciutat en solitari amb només 6 
dels 27 regidors, va votar en con-
tra de la declaració institucional, 
junt amb C’s, PP i PXC, després 
que no prosperés una esmena a 

Hi donen suport CiU, ERC, Volem, CUP i ICV-EUiA 
i hi voten en contra la resta de grups

Demanen la llibertat immediata 
de Sànchez i Cuixart

 El primer Alcalde de Mataró des 
de la recuperació democràtica i ex-
ministre d’Indústria al primer go-
vern socialista ha estripat el carnet 
del PSC. Joan Majó es va anticipar 
dissabte unes hores a l’anunci del 
detall de l’aplicació de l’article 155 
de la Constitució i va adreçar una 
carta a Miquel Iceta donant-se de 
baixa del partit que va fundar. “Amb 
fort sentiment, però sense cap ti-
pus de crispació, et comunico la 
meva voluntat de donar-me for-
malment de baixa del PSC”, resa 
la missiva. En aquesta argumenta 
que no pot "acceptar" el paper que 
està jugant la direcció del PSOE i 
el "silenci" del PSC en la gestió del 
confl icte amb Catalunya.

"No accepto que el meu partit 
es pugui seguir considerant un 
'partit germà' d'un partit que ha 
decidit adoptar a nivell d'Estat 
posicions de ple suport a l'actual 
govern espanyol en aquest tema", 
argumenta Majó, que recorda que 
no s'identifi ca amb el corrent in-
dependentista. "No vull recolzar 
de cap manera, ni directa ni indi-
recta, la política del PP, tal com diu 
i sembla que està fent el PSOE", 
sentencia i recorda que "no pot 
oblidar la seva condició de fun-
dador del partit". | Redacció

L'exalcalde i exministre ho 
comunica a Miquel Iceta

Joan Majó estripa el 
carnet, pel suport 
del PSC al PP

Els presidents d'Òmnium i l'ANC, empresonats

Joan Majó, exalcalde  Arxiu 

ACN 

5

Cinc grups sumen en 
aquest cas, afegint ICV-
EUiA al quartet habitual 
en temes sobiranistes

5

La Junta de Portaveus 
s'ha reunit en cinc ocasi-
ons des de l'ajornament 
del Ple d'octubre
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El seu objectiu és tonificar, enfor-
tir i definir la musculatura de tot 
el  cos a través de la combinació 
de tècniques de musculació i exer-
cicis  fisioterapèutics que millo-
ren en forma la postura corporal.  
Fàcil, divertit i efectiu. Milloraràs 
la teva forma física. 

Les disciplines body...

BODY PUMP

BODYBALANCE™ és un programa 
d'entrenament inspirat en el Ioga, 
el Tai Chi i el Pilates. 

Millora la flexibilitat, la força i apor-
ta als que el practiquen una sensa-
ció de calma, harmonia i benestar 
molt positiva.

BODY Balance

És una disciplina  per enfortir i donar 
flexibilitat al cos mitjançant movi-
ments de ball combinats amb una 
sèrie de rutines aeròbiques.Utilitza 
ritmes llatinoamericans,  la salsa, 
el merengue, la cúmbia, reggaetón 
i la samba. Es poden cremar de 50 
a 300 calories per sessió.

ZUMBa

Publireportatge
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...Sis tipologies

Combinació d'Arts marcials i tèc-
nica de boxa sense contacte físic. 

El seus beneficis són l'augment de 
consum de calories i millora de la 
composició corporal a través de 
l'augment de tonificació muscular 
i resistència cardiovascular.

BODY cOMBat

Nova disciplina que combina fit-
ness i ball que et permet cremar 
més de 500 calories per sessió. 

És una disciplina divertida i in-
tensa, pensada perquè no notis 
el desgast físic de tan bé que t'ho 
passes ballant.

BODY sh'BaM

És un programa d'entrenament 
d'alta intensitat, que permet als 
músculs exercir la màxima força 
en una mínima quantitat de temps, 
la qual cosa la converteix en una 
de les disciplines més eficaces per 
cremar una elevada quantitat de 
calories i perdre greix.

BODY grit
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Educació: Laia Mulà

 L'Escola Municipal de Música 
de Mataró (EMMM) ha presentat 
les novetats pel curs 2017-18, el 
qual va començar les classes el 
passat mes de setembre. Compten 
amb prop de 1.800 alumnes que 
assistiran als programes de mú-
sica en família, iniciació i instru-
ment-conjunt en els tres nivells 
disponibles: bàsic, aprofundiment 
i avançat. Entre les principals no-
vetats anunciades cal destacar que 
compten amb un total de dotze 
seus distribuïdes per la ciutat, 

Volen consolidar els projectes de Música i Comunitat 
i posar en funcionament la 'Big Band EMMM' 

tot i que les classes d'instrument 
tindran lloc únicament a l'Esco-
la Angeleta Ferrer i l'Anxaneta. A 
més, l'EMMM es proposa conso-
lidar els seus projectes de Música i 
Comunitat: les Escoles Orquestrals, 
el Golden Gospel Choir i el projec-
te Musicació.

Un espai de convivència
Els projectes que engloba la línia 
de treball Música i Comunitat es 
proposen fomentar l'experimenta-
ció artística en diferents etapes de 
la vida per crear un diàleg a través 
de la música. Així ho va explicar 

1.800 alumnes i nous projectes per l'EMMM

 El Golden Gospel Choir, nou projecte de l'EMMM  Laia Mulà 

durant la roda de premsa de pre-
sentació Laia Serra, responsable 
d'aquesta àrea que compta amb 
tres branques actualment. La pri-
mera, les Escoles Orquestrals, són 
pels alumnes de 3r i 4t de primària 

de tres escoles de Mataró els quals 
treballen diferents instruments 
amb l'objectiu d'acabar formant 
una gran orquestra. En segon lloc, 
el Golden Gospel Choir va adreçat 
a gent gran i neix del treball con-
junt de l'EMMM i l'àrea de Gent 
Gran de l'Ajuntament de Mataró. 
Per últim, el projecte Musicació 
proposa activitats trimestrals a 
les escoles per acostar als infants 
la música gòspel, l'ukelele i la per-
cussió corporal. Segons el director, 
Joan Fargas, es tracta d'un triangle 
en el que treballen “objectius edu-
catius, artístics i socials”. 

Una altra de les novetats d'enguany és la redistribució de les 
classes en els centres de la ciutat. Concretament l'EMMM disposa 
de dotze seus distribuïdes per la ciutat que mantenen “l'oferta 
descentralitzada per arribar a totes les parts de la ciutat”, ha 
destacat Miquel Àngel Vadell, regidor d'educació.

Una de les apostes de la direcció del centre ha estat la ubicació 
de les classes d'instrument en dos únics centres per facilitar 
la interacció entre alumnes i crear clima d'escola. Així, la nova 
Escola Angeleta Ferrer acull les classes de clarinet, saxo, flauta 
travessera, trombó, guitarra elèctrica o piano, mentre que per la 
seva banda, l'Anxaneta és la seu dels alumnes de violí, guitarra, 
flautes de bec o violoncel, entre altres.

Dues seus instrumentals

41

Cal destacar, també, que 
la nova licitació per a la 
gestió de l'EMMM aug-
menta fins a un 41% l'im-
port màxim d'adjudicació 
del contracte. 
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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)

Treus el teu costat més sexy i si tens 

un objectiu, no dubtaràs a utilitzar 

les teves millors armes de seducció. 

Despeses que vénen d'una associació 

o acord econòmic.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Període per divertir-te més del que 

és habitual. Pots descobrir una nova 

manera de passar-ho bé o potser ini-

cies una feina que t'omple i t'oblides 

que estàs treballant.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Plans de pensions, comptes corrents, 

préstecs, hipoteques... pots veure't 

envoltat de papers per fer canvis en 

la teva economia. No tinguis pressa 

per prendre una decisió.

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

Recuperes energia i vitalitat. També 

anímicament et sents millor, més op-

timista. Prens les regnes de la teva 

vida per enfocar-la cap als nous ob-

jectius de l'any proper.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Si necessites assessorament, no dub-

tis, ho estàs deixant passar i el temps 

corre. Els assumptes de parella s'ac-

tiven i posen de manifest possibles 

problemàtiques a resoldre.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Un dels propòsits en les setmanes 

vinents és posar la casa al dia. Tens 

alguns assumptes domèstics força 

endarrerits i vols reprendre'ls. La 

mare demana la teva atenció.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

L'amor et visita i tu estàs ben en-

cantat. Mira enrere i no repeteixis 

patrons que saps que no funcionen. 

Si hi havia friccions amb un fill, pos-

sibilitats d'arreglar-ho.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Tens idees interessants però per 

treure'n profit has d'organitzar-te. 

Assumptes familiars reclamen la teva 

atenció. Descansa el que sigui neces-

sari i vigila amb l'estrès.

Bessons (21/5 al 21/6)

Hàbits perjudicials poden complicar 

el bon ritme diari. Només és qüestió 

d'organitzar-se. Pren-te el temps ne-

cessari per a fer que tot funcioni mi-

llor i veuràs la recompensa.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Durant un temps has callat i has pre-

ferit quedar-te al marge d'algunes 

qüestions per no crear problemes 

però ara ja no vols mantenir el silenci. 

Compte amb les formes.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Esperes quelcom però no saps del 

tot el què. Sents que les coses han 

canviat i t'has d'adaptar. No t'agrada 

massa però saps també que d'aquí a 

un temps podràs moure fitxa.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Arriba l'època de l'any que et fa sentir 

especial. La foscor i dies més freds 

conviden a la lectura i al recolliment. 

Possibles notícies d'una amistat que 

creies perduda.

www.facebook.com/dhannaastro

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

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

comajuan@comajuan.com

www.comajuan.com
Especialistes immobiliaris

Avda. Jaume Recoder, 62, Mataró

comajuan@comajuan.com

www.comajuan.com
Especialistes immobiliaris

REF.5578 ARGENTONA. Nau en venda 
de 1.000m2 dividits en dues plantes, Té 
accés a dos carrers per a camions amb 
pati privat de 525m2. Disposa de moll de 
carga per trailers, amb totes les instala-
cions en funcionament. Nau amb molta 
visibilitat i llum natural.  

REF. 5512 CABRILS. MAGNÍFICA NAU IN-
DUSTRIAL en venda de 600m2 dividits en 
dues plantes. Ideal per a seu corporativa. 
Ofi cina de qualitat amb aire condicionat i 
instal·lacions fetes. Pati privat de 280m2.
Preu: 490.000€

REF. 5972  VIA EUROPA. Espectacular  
pis de 92m2 amb 22m2 de terrassa, 4 
hab.  (2 dobles) 2 banys  complets. Gran 
Saló-menjador  amb  sortida a terrassa. 
Cuina i galeria amb pati. Pk i traster in-
clós. Truqui´ns!!! Preu: 233.000€
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Encara es volen superar més
Els Capgrossos es proposen millorar amb el pilar de 8 la seva millor actuació aconse-
guida a Reus en les dues cites especials d'aquesta setmana: Girona i Vilafranca

Castells: Laia Mulà

 No hi ha dubte que la colla castellera de Mataró 
està completant la millor temporada de la seva his-
tòria. Després d'haver celebrat una gran diada de Les 
Santes amb dos castells de gamma extra descarre-
gats, i d'haver-la millorat al Mercadal de Reus, ara 
tenen per davant les últimes cinc actuacions de la 
temporada i es proposen mantenir l'alt nivell i, si 
és possible, millorar-lo. Volen posar tota la carn a 
la graella i revalidar el títol de colla de gamma extra 
repetint el 5 de 9 amb folre i la torre de 9 amb folre i 
manilles, així com descarregar un castell que només 
han carregat en una ocasió l'any 2015: el pilar de 8 
amb folre i manilles.

El divendres 27 d'octubre i el dimarts 31 tindran 
lloc els dos assajos especials per preparar les actua-
cions, a les 21h al local dels Capgrossos de Mataró. 
Les actuacions que necessiten més efectius a plaça 
seran a Girona el diumenge 29 d'octubre i a Vilafranca 
del Penedès el dimecres 1 de novembre. La manera 
d'aconseguir els objectius segons explica Cugat Comas, 
el seu cap de colla, passa per realitzar uns bons assa-
jos i per comptar amb moltes camises de color blau 

marí tant a plaça com al local. Comas afirma que en 
l'actuació del Mercadal a Reus van necessitar massa 
ajuda de les altres colles en la seva pinya. Per això, des 
de la colla conviden a tothom a unir-se als assajos i 
actuacions, ja siguin aficionats, castellers habituals, 
esporàdics, familiars, amics o qualsevol interessat.

Revalidant la gamma extra
Els de Mataró poden presumir d'una temporada 
implacable sense cap caiguda i en la que han des-
carregat un gran nombre de castells de 9 pisos. Han 
dominat en dues ocasions el 5 de 9 amb folre, un 
castell de gamma extra que marca el sostre dels 
Capgrossos, i han descarregat ja dues torres de 9 
amb folre i manilles. També han agafat les mides 
al pilar de 7 amb folre i ja pensen a pujar-lo un pis 
més. “El gran repte és seguir amb els castells difí-
cils sense confiar-nos però mantenint l'èxit de zero 
caigudes”, comenta Cugat Comas. Els Capgrossos 
actuen a Girona i Vilafranca des de fa molts anys i 
constitueixen dues places molt especials per la co-
lla. Així ho explica el cap de colla, el qual té clar que 
no reservaran els bons castells per més endavant i 
que intentaran “anar a màxims” en els dos casos.

Cultura
www.totmataro.cat/cultura

Els Capgrossos van 
carregar el pilar de 8 
amb folre i manilles 
a Tots Sants 2015
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Festes: Redacció

 El 28 d'octubre és important a 
Mataró. Se celebra l'arribada del 
primer ferrocarril però aquesta efe-
mèride, fi ns ara, no consta d'una 
tradició remarcada i encara menys 
d'un dolç tortell que la faci com-
partida a taula. El 28 d'octubre 
és, sobretot, el dia de Sant Simó i 
per tant la cita central de les festes 
de l'aplec d'aquesta ermita mari-
nera amb encant, que concentra 
l'atenció dels mataronins cada fi -
nal d'octubre. 

La coincidència del dia de l'ono-
màstica amb cap de setmana pro-
picia que després d'un primer cap 
de setmana d'entrants el progra-
ma reservi les principals viandes 

L'ermita marinera de la ciutat és l'epicentre de la programació cultural 
d'aquest cap de setmana a Mataró

per aquests tres dies. I del menú 
en destaquen, amb pes propi, els 
Gegants, els castells i les havaneres.

El concert de La Perla, la coral 
de l'Havana, serà el preludi de luxe 
avui divendres al vespre de tot el 
que hagi de venir l'endemà, dia 
28. Xavier Rosell és el director d'un 
conjunt coral que poca gent sap 
que està datat de 1896 i  que juga 
a casa en una ocasió així. 

Dissabte, dia central, comen-
çarà aviat la gresca. Matinades, 
repic de campana i les parades 
de sabres obriran foc ben aviat 
per deixar pas a la missa, a les 
12h i la rebuda dels Gegants de 
la Família Robafaves i l'Àliga, al 
punt del migdia. L'arribada de les 
fi gures a l'esplanada de l'ermita 

Sant Simó se cita amb els sabres, els Gegants, 
els castells i les havaneres

Els gegants de la Família Robafaves, els convidats més especials de les festes

Els sabres, protagonistes a Sant Simó

Arxiu 

sempre és un moment especial i 
un dels pocs cops en què el mateix 
Robafaves veu el mar amb els seus 
propis ulls.  El torn de tarda també 
comptarà amb Gegants, convidats 
pels amfi trions, que faran cercavila 
pel barri i tanda de balls fi nals a la 
vora de l'ermita. Serà just llavors 
que hi haurà relleu de protagonis-
me pels castells.

La colla de París, a Sant Simó
Actuaran per Sant Simó els 
Capgrossos de Mataró que en 
aquesta ocasió comptaran amb 
la presència especial dels Castellers 
de París. Els geperuts són una de 
les colles castelleres internacionals, 
compten amb membres mataro-
nins, i seran la quota internacio-
nal del programa. Les havaneres, 
amb el grup Mar Endins, seran el 
colofó de la jornada.

L'endemà diumenge hi tornarà 
a haver missa, el tradicional Ball de 
Pescadors i un espectacle familiar 
a la tarda. Quan fosquegi, el cap 
de setmana serà amortitzat i Sant 
Simó ja pensarà en les festes de 
l'Aplec del 2018.Arxiu 

núm. 1792 del 27 d'octubre al 2 de novembre de 2017
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d’educació universitària es va 
transformant en una guerra dia-
lèctica entre els dos personatges. 
John és un professor que, a l’inici 
de l’obra, defensa la llibertat de 
pensament i està en contra la je-
rarquia entre docents i alumnes. 
Però, en només tres escenes, la 
situació es capgira i el professor 
es troba atrapat per les seves prò-
pies idees. Al llarg de l’obra, entre 
professor i alumna es produirà un 
traspàs de poder. Finalment, serà 
l’espectador qui decideixi a qui dels 
dos es creu. Josep Maria Rabassa 
dirigeix  aquest duel interpretatiu 
entre professor i alumna, inter-
pretats per Genís Mayola i Anna 
Capdaigua. 

“Oleanna” és una de les obres 
més destacades del dramaturg 
David Mamet. Es va estrenar als 
Estats Units l’any 1992, en plena 
polèmica per la nominació del jut-
ge Clarence Thomas com a magis-
trat del Tribunal Suprem. Mamet va 
negar que el cas de Thomas, acu-
sat d’assetjament sexual per una 
professora universitària, l’hagués 
infl uït en “Oleanna”. | Red.

  Torna el teatre a la Sala Cabanyes, 
més concretament a la Saleta. 
Mentre s'enllesteixen les obres a 
la germana gran, l'espai petit del 
Centre Catòlic aixeca el teló amb 
un text de David Mamet sobre l'as-
setjament sexual i la incomuni-
cació humana. És 'Oleanna' i es 
podrà veure durant dos caps de 
setmana. “Oleanna” és una obra 
que gira al voltant de l’assetjament 
sexual, però també tracta sobre la 
gran difi cultat de l’ésser humà per 
comunicar-se, la hipocresia del 
llenguatge políticament correcte 
i el paper de l’educació. 

La sinopsi
Una alumna entra al despatx d’un 
professor per reclamar una nota. 
Carol ha suspès l’assignatura i se 
sent inferior, tant intel·lectualment 
com econòmicament, a l’ambient 
general de la universitat. John, un 
professor a l’espera de guanyar 
una plaça permanent i comprar-se 
una casa, la consola i s’ofereix per 
ajudar-la a aprovar.

El que comença com una dis-
cussió sobre una nota i el sistema 

La Sala Cabanyes reprèn l'activitat teatral amb Rabassa 
dirigint a Mayola i Capdaigua a 'Oleanna'

Incomunicació i assetjament: 
un Mamet a la Saleta

 El Clap es vesteix de gala aquest 
divendres a la nit amb la visita d'un 
escollit del món del blues: directe 
des del Mississippí.  És un autèntic 
luxe que Boo Boo Davis hagi situat 
Mataró a la seva ruta, en aquesta 
nova gira per Europa. Es proposa 
ressar el millor de la seva carrera 

Boo Boo Davis és un músic que 
pertany a les últimes generacions 
que sobreviuen tocant i compo-
nent blues forjat des de la dura vida 
en els camps de cotó del delta del 
Mississipí. Va néixer i es va criar 
a Drew, en el cor del delta, les se-
ves terres prolífi ques per al cultiu 
del cotó donava cabuda a un gran 
nombre de treballadors atraient 
grans músics d'àrees limítrofes. 
Els músics que escoltaven a casa 
de Davis eren llegendes com John 
Lee Hooker, Elmore James o Robert 
Pete Williams.

Una vida de 'bluesman'
Quan era petit a casa dels Davis 
no hi havia diners per anar a l'es-
cola i Boo Boo mai va aprendre a 
escriure ni llegir. Seguint els sons 
amb els quals va créixer, ha fet 
del blues un estil de vida que l'ha 
portat a viatjar per tot el món i a 
mantenir-se actiu amb tota la seva 
energia intacte fent front a la so-
cietat moderna. | Redacció

Boo Boo Davis és un mite 
vivent: avui a Mataró

Una referència 
mundial del blues 
arriba al Clap

Genís Mayola i Anna Capdaigua, el duet protagonista

El bluesman en concert

 Cedida 

 Cedida 
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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

Dilluns 30
7:00 NOTÍCIES EN XARXA 
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 EL MIRADOR
12:00 ÚLTIMA SESSIÓ
12:30 BEN TROBATS
14:30 ÚLTIMA SESSIÓ
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 BA-BA
18:00 DOSOS AMUNT
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 EN JOC, EDICIÓ DILLUNS
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 CARNET ESPORTIU
23:30 ESTUDI 3

Dissabte 28
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 DIADA MOXINGANGUES 
 GIRONA
20:00 CALIDOSCOPI
20:30 NIT PEIRÓ
22:00 DOCUMENTAL PEIRÓ
22:30 ÚTLIMA SESSIÓ
23:00 TRAÇ DE CULTURA
23:30 TELÓ DE FONS
0:00 LA CONVERSA
0:30 CATALUNYA TERRITORI TIC
1:30 CALIDOSCOPI
2:00 TELÓ DE FONS
2:30 TRAÇ DE CULTURA
3:00 ÚLTIMA SESSIÓ
3:30 LA CONVERSA
4:00 GAUDEIX LA FESTA
4:30 ESTUDI 3
5:00 DE TEE A GRENN
5:30 CREURE AVUI
6:00 CATALUNYA TERRITORI TIC

Diumenge 29
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA

11:00 GAUDEIX LA FESTA
11:30 ÚLTIMA SESSIÓ
12:00 CALIDOSCOPI
12:30 MATARÓ AL DIA
13:30 CAMINANT x CATALUNYA
14:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
15:00 SET DIES
16:00 DE TEE A GRENN
16:30 VOLTA I VOLTA
17:00 ÚLTIMA SESSIÓ
17:30 CALIDOSCOPI
18:00 BA-BA
18:30 CARRETERES
19:00 VOLTA I VOLTA
19:30 DE TEE A GRENN
20:00 LA CONVERSA
20:30 CAMINANT x CATALUNYA
21:30 CALIDOSCOPI
22:00 NIT PEIRÓ
23:30 DOCUMENTAL PEIRÓ
0:00 GAUDEIX LA FESTA
0:30 SET DIES
1:30 LA CONVERSA
2:00 CARRETERES
2:30 VOLTA I VOLTA
3:00 DE TEE A GRENN
3:30 CAMINANT x CATALUNYA
4:30 GAUDEIX LA FESTA
5:00 ESTUDI 3
5:30 LA CONVERSA
6:00 SET DIES

Dijous 2
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 GAUDEIX LA FESTA
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 3
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

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 31
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 EL MIRADOR
12:00 CARNET ESPORTIU
12:30 BEN TROBATS
14:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 CARNET ESPORTIU
18:00 BA-BA
18:30 HIPSTERLAND +13
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 CALIDOSCOPI
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 GAUDEIX LA FESTA
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 CALIDOSCOPI
23:30 CARRETERES
0:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 CALIDOSCOPI
2:00 ESTUDI 3
2:30 MIRADOR
4:30 CAMINANT x CATALUNYA
5:30 CALIDOSCOPI
6:00 MATARÓ AL DIA

Dimecres 1
7:00 CAMINANT x CATALUNYA
8:00 MATARÓ AL DIA
9:00 DOSOS AMUNT
10:00 BA-BA

Programació facilitada per mataró Televisió

TV
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Poltrona i Pla, junts a escena
La Sala acull aquest diumenge el 'Projecte PP' en què el pallasso més conegut  
i un dels cantautors més especials s'uneixen en un concert-espectacle

Cultura: Redacció 

 Avís als argentonins: aquest diu-
menge tenim visita sonada. Per les 
sis de la tarda està previst l'ater-
ratge de dos monstres de l'escena, 
pallasso i cantautor, units en un 
mateix espectacle. Arriben Tortell 
Poltrona i Albert Pla amb l’espec-
tacle conjunt ‘PP’, estrenat el mes 
de juny del 2016 al Circ Cric  i  que 
l'any passat va fer temporada, es-
gotant pràcticament totes les en-
trades, a l'Auditori de Barcelona. 

El que arriba a la Sala argento-
nina és una reedició del muntatge, 
gestat a “l’escola dels somiatrui-
tes”, és a dir, al circ del Montseny 
que gestiona Poltrona, amb lleu-
geres variacions. A ‘PP’, Poltrona i 
Pla canten cançons i fan números 
de clown, cadascú en el seu paper 
però contagiant-se l’un a l’altre 

les seves respectives disciplines. 
El xou dels dos artistes s’allarga 

una hora i quart i combina una 
selecció de cançons d’Albert Pla 
“adaptables per a tot tipus de pú-
blics” –matisa el pallasso, conei-
xent la discografia de Pla– més 
alguna sorpresa, amb números de 
clown marca de la casa del mateix 
Jaume Mateu.

De concert a desconcert
“És un concert, que va passant de 
concert a desconcert, en funció 
de les coses que ens van succe-
int. Perquè el treball escènic és 
un joc, com diuen els francesos”, 
comenta Mateu. 

Pla comanda la parcel·la mu-
sical, però Poltrona no es queda 
enrere: també canta i toca el saxo. 
D’altra banda, Pla no es limita a 
cantar i tocar la guitarra i participa 

en els números de clown del seu 
company.“Jo penso que ell es posa 
molt en el meu paper”, diu Poltrona 
de Pla, afirmació a la qual el mú-
sic respon amb idèntiques parau-
les. Però més enllà de qui fa què, 
d'aquest espectacle Se'n desprèn 
la bona entesa escènica entre tots 
dos artistes.

L'esperit dels somiatruites
L’esperit dels “somiatruites” so-
brevola l’espectacle. És a la seva 
escola, de fet, on els dos artistes 
van pensar i crear ‘PP’. Darrere de 
tot plegat, una simpàtica reivindi-
cació: “El dels somiatruites potser 
seria l’himne que hauríem de po-
sar a la nostra nació. Una nació de 
somiatruites que ens agradaria que 
moltes coses no fossin com són”. 

Si us agrada la proposta, diumen-
ge a les 18h a La Sala d'Argentona.

Argentona
www.totmataro.cat/argentona
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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

96.500€

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

T

330.000€

PRECIOSO ÁTICO CON TERRAZA Y JACUZZI
Ref. 12713 CAMÍ DE LA SERRA: Atico único. 195m2, 110m2 de 
piso + 40m2 estudio + 45m2 entre terraza y balcón. Excelentes 
acabados. 3 habit. (2 dobl) + vestidor. 2 baños compl. (1 suitte) Am-
plio salón en estudio con chimenea y despacho. Comedor 28 m2, 
balcón. Jacuzzi en terraza sup. 3 Parking incl.

T

54.000€

ATENCIÓN INVERSORES!
Ref. 12740 CERDANYOLA SUR: EXCELENTE OPORTUNI-
DAD. Piso 1/2 altura sin ascensor. 50 m2 . 2 habit. Comedor. Co-
cina. Baño y galería. Piso en buen estado sin reformas recientes. 
ideal gente sola o parejas. También muy enfocado a inversores 
que quieran alta rentabilidad (8,3 %)! 

T

157.500€

OCASIÓN POR PRECIO
Ref. 12778 SEMI CENTRO: Oportunidad precio y cualidades!! 
Ascensor, buen piso 80m2 parking. Sin necesidad de reforma, 
espacios amplios bien distribuidos. 3 dor. (2 dobl). Salón com.  es-
pacioso, sol. Balcón. Cocina actualizada, galería. Baño completo 
con bañera. Calefacción. Ventanas doble cristal!

T

L'Ajuntament transferirà més de 2,8 milions d'euros de 
les dues entitats bancàries a una entitat de banca ètica

  L'Ajuntament d´Argentona ha 
iniciat els tràmits per retirar els 

L'Ajuntament d'Argentona 
planta el Sabadell i La Caixa

L'Ajuntament d'Argentona planta els bancs que han marxat Daniel Ferrer

núm. 1792 del 27 d'octubre al 2 de novembre de 2017

diners de què disposa actualment 
al Banc Sabadell i Caixabank, un 

total de 2,25 milions d'euros i 555 
mil euros respectivament, i transfe-
rirà aquestes quantitats als comp-
tes que l'administració local té 
a Triodos Bank, entitat de banca 
ètica amb la qual opera des de 
l'abril del 2016.

Amb aquesta mesura l'Ajunta-
ment vol expressar el seu males-
tar i rebuig davant la decisió que 
Banc Sabadell, Caixabank i d'altres 
entitats fi nanceres han pres en les 
darreres setmanes i que suposen 
per al govern d'Argentona "una 
deslleialtat i manca de respecte a 
les institucions i la societat cata-
lana". Així mateix, l'Ajuntament 
d'Argentona reforça el seu com-
promís amb la banca ètica, que 
aposta per l'economia real, per una 
gestió fi nancera més transparent 
i el desenvolupament sostenible.

www.totmataro.cat/argentona

Tot Argentona 1792.indd   3 24/10/17   14:11



L'alcalde de Dosrius es mostra "estupefacte" 
davant la investigació per desobediència
Marc Bosch veu una "coincidència remarcable" entre la seva denúncia per lesions i la 
citació de la Guàrdia Civil

Societat: Redacció - ACN

 L'alcalde de Dosrius, Marc 
Bosch, senyala que existeix una 
"coincidència remarcable" entre 
la denúncia que ell i el regidor 
Eduard Garcia han presentat re-
centment als Mossos d'Esquadra 
contra les lesions provocades per 
la Guàrdia Civil l'1-O i la citació 
que els dos han rebut d'aquest 
cos per presumptes delictes de 
desobediència i resistència greu 
als agents de l'autoritat. Bosch i 
Garcia van acudir dijous a la co-
mandància de Sant Andreu de la 
Barca on es van acollir al dret a 
no declarar. 

Els dos van rebre la citació el 
dia abans i van quedar "estupe-
factes", ja que van assegurar que 
la seva actitud davant la Guàrdia 
Civil durant la celebració del re-
ferèndum va ser de "resistència 
pacífi ca". "Vaig intentar evitar que 
fessin mal a la gent però no vaig 
poder acabar de parlar perquè va 
començar la càrrega policial", va 
recordar l'alcalde republicà.

A la sortida de la comandància, 
Marc Bosch va recordar que la set-
mana passada –aproximadament 

deu dies després del referèndum- 
ell i el regidor Eduard Garcia van 
acudir a la comissaria dels Mossos 
d'Esquadra per denunciar les lesi-
ons que van patir durant la càrre-
ga policial que l'1-O va haver-hi a 
l'Escola Castell, quan la Guàrdia 
Civil volia impedir les votacions. 
En el cas de Bosch, va rebre di-
verses contusions i va ser atès a 
l'hospital de Mataró, d'on en va 
sortir amb un collar cervical.

Massa coincidència
És precisament la correlació en el 
calendari entre la seva denúncia 
i la seva posterior citació dijous 
a la Guàrdia Civil la que ha dut 
l'alcalde a assegurar que existeix 
una "coincidència remarcable". 
"Som dos dels ferits d'aquell dia 
que hem presentat una denúncia 
als Mossos d'Esquadra", va subrat-
llar recordant que no els consta 
cap altra citació entre els cente-
nars de ciutadans que van intentar 
impedir la retirada d'urnes a seus 
electorals d'arreu de Catalunya.

Bosch va insistir en defensar 
que la seva actuació va ser "pa-
cífi ca" i es va remetre als vídeos 
que circulen per les xarxes socials 

per demostrar-ho. "Jo només vaig 
intentar evitar la càrrega polici-
al que ja s'havia fet al nucli de 
Canyamars, per evitar que fessin 
mal a la gent", va reiterar, asse-
gurant que es va adreçar amb les 
mans alçades cap als agents de la 
Guàrdia Civil que anaven a requi-
sar les urnes.

“Recursos enginyosos”
L'alcalde va lamentar que la policia 
no escoltés els seus arguments i 
que la situació acabés desembo-
cant en una càrrega a base de di-
versos cops de porra, alhora que 
ha destacat que la retirada d'urnes 
no va impedir que continués la vo-
tació durant la resta de la jornada, 
"gràcies a recursos enginyosos".

Bosch i Garcia van acudir di-
jous a la citació de la Guàrdia Civil 
acompanyats del diputat d'Es-
querra Marc Sanglas, membres 
del partit, alcaldes del Maresme 
i familiars, que els van esperar a 
la sortida. A partir d'ara, queden 
pendents que la policia traslladi 
les diligències al jutjat de Mataró, 
que serà qui haurà de decidir si 
tira endavant la investigació o bé 
si opta per arxivar la causa.

L'Alcalde de Dosrius, Marc Bosch, dies després de les càrregues de l'1-O ACN

CulturaMaresme núm. 1792 del 27 de setembre al 2 de novembre de 2017
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IMMO NOVA

IMMO NOVA

IMMO NOVA

Ref. 2654: Cerdañola: Con entrada indepen-
diente. 2 habitaciones dobles, salón-comedor 
con cocina integrada, 2 baños. Soleado y 
exterior. Tiene buhardilla. Sin vecinos!!
                                                               136.000€

VIVIENDA CON ENCANTO

Ref. 2481: Rocablanca: Comunidad reciente 
constr. 2 hab. (1 dobl), 1 baño, cocina intgr., 
salón-comedor, patio, terraza con barbacoa. 
Zona muy tranquila, buenas comunicaciones!!

122.000€

CON PATIO Y TERRAZA

Ref. 2655: Cerdañola: P.B. Totalmente nue-
va.2 habitaciones dobles, cocina integrada 
a salón-comedor, 2 baños.Tiene buhardilla. 
Sin vecinos y en zona con todos los servicios!!
                                                             140.000€

IMAGEN ACTUAL

Ref. 2647: Pla Boet: Comunidad reducida con 
ascensor, 3 habit. (1 doble) cocina independien-
te con galería anexa, amplio salón comedor, 
balcón, 1 baño. Parking. Exterior y soleado!! 
                                                                    149.000€

CON VISTAS AL MAR

Ref. 2635: Cerdañola:  Reformado con ascen-
sor. 3 habit (2 dob), salón-comedor con chi-
menea y balcón, 1 baño, 1 aseo, gran cocina 
indep. Calef.  Terraza a nivel cubierta de 20 m2!!
                                                              168.000€

GRANDES DIMENSIONES

Ref. 2643: Vía Europa: Con ascensor y de gran-
des dimensiones. 4 hab. (2 dobles), gran salón-
comedor de 30m2, gran cocina offi ce, 2 ba-
ños (1 suite). Parking incluido y terraza 60m2!!
                                                               276.000€

ESPECTACULAR PISO +PK

1P IMMO NOVA.indd   1 24/10/17   12:39



Un Pla d'Equipaments
Durant el debat, diversos grups 
municipals van coincidir en la ne-
cessitat d'elaborar un Pla d'Equi-
pament municipal que especifi qui 
els usos que ha de tenir a llarg ter-
mini cada immoble del municipi. 
Ara ja disposen d'un primer docu-
ment que pot servir de full de ruta 
per a l'elaboració del pla defi nitiu, 
que també hauria de servir per 
defi nir quin patrimoni no té una 
utilitat real en el municipi i ade-
quar-lo a les necessitats locals o 
vendre'l.

El convent
El convent de les monges Clarisses 
està situat en una zona molt cèn-
trica d'Arenys de Mar: just al costat 
dels jutjats, els jardins del Xifré i el 
parc de Lourdes. Un emplaçament 
clau, que possibilitaria la creació 
d’un gran pulmó verd a la vila i 
d’una gran zona d’equipaments 
municipals. Es tracta d'una fi n-
ca de 3.900 metres quadrats de 
superfície, i que compta amb un 
edifi ci de tres plantes i una capella 
interior. | Laia Mulà

 Després de deu anys negoci-
ant amb el Bisbat i les monges 
Clarisses, l'Ajuntament d'Arenys 
de Mar comprarà el convent de 
les monges Clarisses. Així ho 
van debatre durant el darrer Ple 
Municipal, on van aprovar per 
àmplia majoria la compra de la 
fi nca, motiu pel qual l'Ajuntament 
té llum verda per adquirir-la. Tot 
i això, els regidors de la CUP, del 
PP i de JxA van votar en contra de 
la proposta d'adquisició. El preu 
de l'operació, autoritzada per la 
Generalitat, ha estat d'1,3 milions 
lliures d'impostos, que l'Ajunta-
ment pagarà en dos terminis, el 
primer d'1 milió d'euros que es 
pagaran en el moment de la sig-
natura de la compra, i un segon 
pagament un any després.

L'Ajuntament té previst portar 
a terme una consulta ciutadana 
perquè la ciutadania es pronunciï 
sobre quin seria el millor empla-
çament per a la nova Biblioteca. 
Precisament, el convent de les 
Clarisses fa anys que es postula 
com a possible futura ubicació 
d'aquest equipament cultural.

El Ple Municipal va aprovar la compra amb onze vots 
a favor i sis en contra

El convent de les Clarisses serà 
de l'Ajuntament d'Arenys

 Els Mossos d'Esquadra han re-
cuperat aquest estiu 22 tortugues 
terrestres de la conca mediterrà-
nia, una espècie altament prote-
gida, a la Selva, el Maresme i l'Alt 
Empordà. Paral·lelament s'ha de-
nunciat els tres propietaris –dues 
dones i un home– per un delicte 
contra la fauna protegida. La in-
vestigació es va iniciar el mes de 
juliol del 2017 quan els mossos 
van detectar a internet diversos 
anuncis on es venien exemplars 
de tortuga terrestre mediterrània. 
Gràcies a les indagacions polici-
als, els agents van identifi car els 
tres propietaris de les tortugues 
anunciades i es van recuperar un 
total de 22 exemplars.

La tortuga mediterrània, espè-
cie Testudo hermanni, està alta-
ment amenaçada d’extinció en 
el medi natural. Per aquesta raó, 
aquesta espècie és objecte de di-
versos programes de conserva-
ció al territori català sota la tute-
la del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya. | Red.-ACN

S'han denunciat delictes 
contra la fauna protegida

Recuperen tortugues 
mediterrànies que es 
venien per internet

El Convent de les Clarisses, un edifici referent d'Arenys de Mar

Les tortugues recuperades Cedida

 Cedida 

Maresme núm. 1792 del 27 d'octubre al 2 de novembre de 2017
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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.

PISO ALTO CON ASCENSOR: Muy lu-
minoso, con 95m2 de superficie distri-
buidos en 3 hab. baño con ducha, coci-
na de roble, galería, balcón exterior.

PRIMER PISO CON ASCENSOR: Patio 
de 20m2, 4 habitaciones  (1 tipo suite), 
2 baños completos, cocina office, a.a.  
y calefacción. Terrado comunitario.

OBRA NUEVA. OPORTUNIDAD: 
Planta baja con jardin de 60m2, 2 hab. 
Espaciosas, 1 baño completo, cocina in-
dependiente. Último piso a la venta.

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

PLANTA BAJA CON PATIO DE 15M2: 
Tiene 2 habitaciones dobles, baño con 
ducha reformado, cocina formica conser-
vada, calefaccion, comunidad reducida.

EXCLUSIVA PARA NUESTROS CLIEN-
TES:  Reformado, ascensor, salón com., 
chimenea, cocina off. moderna, 4 hab. (2 dob), 
baño compl y aseo, trastero, calefacción.

TOTALMENTE REFORMADO: Con as-
censor, suelos parquet, exteriores alu-
minio, 2 hab., baño completo con ducha, 
salón de 28m2 con balcón exterior.

Ref. 4483 
ZONA SORRALL:

70.000€

Ref. 2476 
PL. D'EN BOET:

140.000€

Ref. 2487 
PZA. CATALUNYA:

185.000€

Ref. 4448 
Z. P. I CADAFACH:

165.000€

Ref. 2486 
EIXAMPLE:

99.000€

Ref. 2488 
PL.D'EN BOET:

110.000€

Ref. 4240 
ROCABLANCA:

168.000€

Ref. 1416 
EIXAMPLE:

198.000€

T T

T T

T T

T

T

GRAN PISO DE 115M2: Con ascensor, 
4 habitaciones (1 tipo suite), 2 baños 
completos, cocina office con galería 
anexa, calefacción, pk opcional..

Ref. 1423
CENTRE:

239.000€

T

TOTALMENTE REFORMADO:TOTALMENTE REFORMADO: Con as-Ref. 1416 T

PISO ECONÓMICO:PISO ECONÓMICO: Tiene 3 habita-Ref. 4483 T PLANTA BAJA CON PATIO DE 15M2:PLANTA BAJA CON PATIO DE 15M2:Ref. 2488 T

PISO ALTO CON ASCENSOR:PISO ALTO CON ASCENSOR: Muy lu-Ref. 2476 T EXCLUSIVA PARA NUESTROS CLIEN-EXCLUSIVA PARA NUESTROS CLIEN-Ref. 4240 T

PRIMER PISO CON ASCENSOR: Patio Ref. 2487 T

OBRA NUEVA. OPORTUNIDAD:Ref. 4448 

OPORTUNIDAD: Piso reformado, 3 hab. Ref. 2486 

GRAN PISO DE 115M2: Con ascensor, Ref. 1423 T

E!

5365

T. 937 965 148
Rda. Francesc Macià, 28 (esqui. c/Castaños) · Mataró
inmobiliariacym@ono.com 
www.cymgestionesinmobiliarias.com
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És el president del Cercle Històric Miquel Biada Barcelona - Mataró

Ricard Bonamusa,
divulgant la història de Mataró

Laia Mulà

 Ricard Bonamusa ha treballat tota la vida com 
a periodista i és un profund apassionat de la his-
tòria. Ara que ja s'ha jubilat destina el seu temps 
lliure a diverses activitats com, per exemple, a lle-
gir i estudiar temes al voltant de la política, l'art i la 
història, una de les seves predileccions. Té clar que 
la història sempre l'ha preocupat perquè “ensenya 
el desenvolupament dels pobles” i demostra “que 
qui fa la història no és el que l'ha perdut, sinó el 
que l'ha guanyat”.

Tot i haver viscut durant molts anys a Argentona, 
el seu vincle amb Mataró és ferm i des de fa dos anys 
és el president del Cercle Històric Miquel Biada 
Barcelona-Mataró, un espai on se centren en la 
recerca històrica de tot el relacionat amb el tren i 
amb Miquel Biada i la seva època. “Comptem amb 
estudis que hem presentat en diverses conferències”, 
comenta i el seu objectiu és el de “difondre l'obra 
de Miquel Biada i el que va representar el tren pel 
desenvolupament industrial de Catalunya”. Fa uns 
quinze anys que Ricard Bonamusa, Antoni Biada 
i Cecília Vallès, entre altres, van impulsar aquesta 
entitat i des de llavors han realitzat estudis, exposi-
cions, conferències i molt més.

Bonamusa confessa que sentia preocupació per 
la divulgació de les figures de Miquel Biada i Josep 
Puig i Cadafalch, “dos grans homes que han destacat 
en la història de Mataró pel que van representar i 
per la seva tasca: un en la Mancomunitat Catalana 

i l'altre en la construcció del primer ferrocarril de 
l'estat”. En relació a Puig i Cadafalch, Bonamusa ce-
lebra que s'estigui divulgant la seva figura en el 150è 
centenari del naixement de l'arquitecte.

Recentment des de l'entitat han inaugurat una 
exposició a l'espai de la Fundació Iluro amb quadres 
de Rovira-Brull entorn el tren, que es pot visitar fins 
al 19 de novembre.

La història del present

Fa prop de 60 anys que Bonamusa va començar la 
seva trajectòria com a periodista al Diari de Mataró, 
un mitjà local d'aquella època. Després  va passar 
per mitjans de comunicació com l'agència EFE, 
la Vanguardia, Ràdio Nacional o Ràdio 4, entre 
altres. Durant aproximadament deu anys, a més, 
va ser el cap d'informatius de Ràdio Mataró i va 
treballar cobrint l'actualitat de Mataró, ciutat amb 
la qual té un vincle especial i a la que recentment 
ha tornat per viure-hi.

Apunts

Defineix-te: Crec que tot és possible si s'hi posa 
empenta i il·lusió

una pel·lícula: "Lo que el viento se llevó"

un llibre: Els d'història, els de política i els còmics

un viatge: A Nova Zelanda

un somni: Que els homes fossin bons i busquessin 
la pau.

 Daniel Ferrer 

perfils
www.totmataro.cat/perfils

Tot perfils 1792.indd   1 24/10/17   9:54



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

1.000€

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

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

Planta baixa de 65m2 amb totes les comodidats a l’abast
Visqui al centre del poble! Fantàstica planta baixa 65m², 2 habit (1 suite) 2 
banys un dutxa i un banyera, àmplia i pràctica cuina, saló menjador d’uns 
20m² amb sortida a una molt còmoda i assolellada terrassa. Pis millor que 
nou ...No ho deixi escapar!!  T410179

179.000€

St. A. Llavan� es

2.500€

Amb excel·lent ubicació al centre del poble, disposa de 3 habitacions, 2 
banys complets, cuina offi ce, ampli i lluminós saló menjador, calefacció, 
tancaments d’alumini, garatge. Preciosa terrassa assolellada de 100m² 
i jardí a l’entrada de 20m²!  T420212

Casa de reformada de 120m2 al centre del poble

250.000€

St.V.M� talt

Oportunitat única per zona, preu i estat
Finca nova de 8 anys i per entrar a viure. Amb 2 habitacions, 1 bany amb dutxa, cuina, saló menjador amb balcó, magnífi ques vistes Mataró. Sol 
gairebé tot el dia i,  a més, disposa d’aire condicionat i calefacció. Oportunitat única per zona, preu i estat ... No ho deixi escapar! T151296

157.000€

Camí S�  a
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Truqui ’ns:

Tenim l’habitatge 
que està buscant

En una de les zones més sol·licitades. Disposa de dues habitacions dobles i una 
individual, dos banys complets, cuina de 17m² i gran saló menjador de 32m², 
dues terrasses de 20m² i 15m² una de les quals té accés directe a la piscina 
comunitària. Plaça de garatge inclosa!!  T420282 

Parc Central

Espectacular planta baixa de 100m2 

329.600w

93 757 83  83

En exclusiva!! 75m², 2 habitac. dobles (1 suite amb armari encastat), 2 banys 
complets, cuina americana, ampli saló menjador amb terrassa 15m² per 
passar estones, calefacció, parquet, ascensor, pl. pàrquing inclosa. Gran zona 
comunit. enjardinada !! Truqui’ns!! T151264

Parc Central

198.450w

Planta baixa moblada amb terrassa a nivell!!

Habitatge de 110m², 5 dormit. (2 banys), cuina àmplia office ben con-
servada saló independ. Aire cond., bomba de calor. Terres de gres, de 
manera que es mantenen molt millor conservats que amb qualsevol 
altre material. L’edifici té ascensor, el qual està molt ben conservat. 
Tindràs dues places de pàrquing. T151298

244.400w

Pis modern i perfectament distribuït

Centre

Pis amb 3 habitacions dobles amb armaris encastats, dos banys com-
plets, cuina office, saló menjador de 20m² amb sortida a balcó, calefac-
ció, tancaments d’alumini. Ascensor. Terrassa de 11m² amb vistes a mar 
i muntanya!!  T151051

Dúplex impecable de 100m2

Cirera

212.100w

Centre

Gran pis molt acollidor!
De 90m² i tot reformat. 4 habit  i 1 bany complet. Terra de gres, cuina offi-
ce 10m², saló menj., llar foc, 2 balcons, aire condic, tanc. d’alumini blanc. 
Terrassa comun. traster.Opció a pàrquing. Ubicació del pis immillorable, 
és molt lluminós!!  T150753 177.000w
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Tr�qui'ns : T 93 757 83 83

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

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

875€

T110540 Centre.  Preciós pis en planta baixa refor., 107m², 3 habit., 1 bany com-
plet, cuina office, saló menjador, pati, galeria, traster. Per viure al cor de la ciutat!!

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!!

T151110 Centre. Pis amb acabats alta qualitat, 1º línia mar  97,15m², 3 habit., 2 banys, 
cuina off., ampli saló menj., tssa 16m², aa/cc, alumini, parquet, ascensor, pàrquing. Es-
pectaculars vistes a la muntanya!!

2.500€

T202770 Can Quirze. Aquest xalet individual 320m² d’habitatge. 3 habit, tres banys, cui-
na office, àmplia i bonica terrassa, jardí 700m², boniques vistes, piscina pròpia i pàrquing.

 T302326 Centre. Ofi cina en segona planta molt lluminosa de 25m2 en immillo-
rable situació al costat de la riera, Truqui’ns i vingui a veure-ho !!!

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€

175€

T110386 Centre. 2n pis sense ascensor molt lluminós, 80m², 3 habit, 1 bany complet 
amb dutxa, cuina independent reformada, saló menjador balcó, Vingui a veure-ho !!!

625€

T110552 Arenys de Mar - Centre. Enamori’s d’aquest pis, increïbles vistes. 60m², 2 
habit., 1 bany, cuina office, àmplia terrassa amb vistes al mar, ascensor i tot moblat!!

825€

1.300€
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LOCALS COMERCIALS

Les vivendes estrella
són exclusives d’Urbenia

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

REFERÈNCIA POBLACIÓ I ZONA DESCRIPCIÓ PREU

MATARÓ - La Riera

ARGENTONA- Centre 

MATARÓ - Camí Ral

MATARÓ - Av. P. i Cadafalch

MATARÓ - Rda. O’Donnell

R.80057

R.19248

R.80059

R.23708

R.23599

Bar – restaurant en lloguer. 200 m2

Traspàs centre mèdic. 3 despatxos. Permisos donats d’alta 

SUPERCÈNTRIC. Local en pl. diàfana. 2 banys, magatzem i soterrani

Local cantonada 200 m2, tot tipus d’activitats. Sortida de fums, aa.cc.

Local 85 m2 amb aparadors, aa.cc, 2 banys, magatzem.

3.000€/mes 

30.000€ i 560€/mes

3.200€/mes

1.500€/mes

1.500€/mes

153.760€

DOSRIUS - Can Massuet R 41521

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

325.000€

MATARÓ - Centre R 80051

OBRA NOVA DIRECTA DE PROMOTOR. 
Últim pis 160m2, tssa 30m2, acabats a triar.

120.500 €

MATARÓ - Cerdanyola R 19237

PB reformada 3 hab, cuina actualitzada, pati 
de 30 m2, parquet, bona imatge i fàcil accés.

149.000 €

MATARÓ - Cirera R 80019

Pis 2 hab, cuina ind, parquet, asc, pk i traster 
opc. Zona lúdica comunitària. Ideal parelles.

190.000€

MATARÓ - Via Europa R 80009

Pis exterior de 2 hab (1 suite) amb pk i tras-
ter. Bons acabats, amb a/c. Molt bona zona. 

250.000€

MATARÓ - Via Europa R 19234

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

249.000 €

DOSRIUS - Can Massuet R 80022

Casa 95m2, terr. 1500m2, barbacoa, galli-
ner i horta. 4 hab (2 d), menjador, xemeneia.

PB reformada 3 hab, cuina actualitzada, pati 

169.000 €

MATARÓ - Camí Serra R 80065

Pis de poca alçada de 2 hab. Cuina indepen-
dent. Pk i traster a la finca. A prop dels serveis. 
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