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HISTÒRIC  
Milers de mataronins surten al carrer l'1-O per 

participar i defensar el referèndum, i dos dies després
en el dia de vaga contra la violència policial
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• TASACIONES GRATUITAS, sin compromiso

• Presentación de estudio y plan de venta gratis.

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

¿VENDE SU PISO?
...PUES YA TIENE

UN REGALO

SÓLO POR ENCARGARNOS LA VENTA
LE REGALAMOS:

Cédula de habitabilidad.
Certificado energético.

25 ANYS
D’EXPERIÈNCIA
+ DE 13.000 IMMOBLES GESTIONATS

N. 1 EN VENDES

www.sucasa.es
+ Informació + immobles + fotos

122.500€

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

58.000€

2P SU CASA.indd   2 5/10/17   8:18



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

¿VENDE SU PISO?
...PUES YA TIENE

UN REGALO

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

122.500€

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

T

80.000€

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

T 96.000€

PARCELA
Ref.12772 URB. LES GINESTERES: Urba-
nización cerca de Argentona pueblo y perfec-
tamente comunicada junto autopistas. Parcela 
800m2, casita pre-fabricada de 60m2, 2 habit.
salón-comedor, cocina integrada, baño, porche, 
zona de ocio y barbacoa.  Se puede edifi car una 
vivienda en ella.

T

168.000€

BUENAS CARACTERÍSTICAS
Ref. 12767 Z. ROCABLANCA: En la misma ave-
nida, buen piso 95m2 muy alto y bien orientado a 
mar. Ascensor. Perfecto estado, pequeños arreglos. 
4 dor. (2 dobl). Salón 24m2, “llar de foc” Balcón-
terracita ideal veranos. Cocina óptimo estado. Ga-
lería. Baño + aseo. Calefacción. Parking + trastero. 
Destacan sus excelentes vistas sobre toda la zona.

T

210.000€

BUENA UBICACIÓN
Ref. 12768 Z/PERAMÀS: Jto. rda principal. 
Buen piso 87m2, buena imagen y ascensor. 3 dor. 
(2 dobl). Salón comedor espacioso con balcón. Co-
cina muy amplia y equipada, como nueva. Baño + 
aseo. A.A con bomba de frío y calor. Puertas de 
cedro. Impecable, bien emplazada jto. servicios, 
comercios, transportes y colegios. Buen precio!!.

T 265.000€T

OCASIÓN ESPECIAL
Ref. 12769 PREMIÀ DE MAR-VALLPREMIÀ: 
Excelente vivienda 90m2. Alto, muy exterior y 
orientado. Bonito conjunto residencial con pisci-
nas. A un paso playa y centro. Salón com. 26m2, 
2 ambientes. Balcón-terracita ideal veranos. Co-
cina amplias medidas. Galería. 3 habitac. (2 dob), 
arm. emp. Suelos parquet. Calefac. Parking incl.!

168.000€

PLANTA BAJA DE BLOQUE
Ref. 12758 ZONA CAL COLLUT: Planta baja, 
pocos años construcción, con ascensor. 68 m2, 2 
habitac. Baño completo con bañera. Cocina haya 
semi-abierta con pasaplatos.  Muy soleado. Zona 
ajardinada para niños con gran patio comunita-
rio. Zona muy tranquila a tan sólo 5 minutos de 
la playa. PARKING INCLUIDO EN EL PRECIO!!

T

58.000€

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

T

138.000€

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

T

189.000€

GRAN PISO
Ref. 12770 JTO RDA. PRESID. TARRA-
DELLAS: Edifi cio con ascensor, excelente 
piso 100m2 con vistas. Exterior y muy so-
leado. EL MEJOR DE LA ZONA. 4 habitac. (2 
dobles). 2 baños compl. (1 suitte). Gran salón 
com. 28 m2. Amplia coc. 10 m2, offi ce 6 m2. 
Balcón ext., galería. No lo dude en visitarlo!!!  

T

168.000€

EXCLUSIVA SU CASA
Ref. 12734 Z/ PL. FIVALLER: Bonito piso se-
minuevo. Ascensor. 68 m2 + 4 m2 de trastero. 
Piso esquinero y exterior, muy luminoso. Salón 
comedor 24m2. Cocina de haya indep. con ga-
lería. 2 dormitorios. Baño completo. A tan sólo 5 
min. andando de la playa. Planta baja de bloque 
en perfecto estado, mejor que nuevo!  

T

232.000€

EXCELENTE COMPRA
Ref. 12761 Z. RONDAS-CENTRO: Vivienda 
grandes medidas. 120m2, exterior. Impecable. 
Elegante y reciente construcción.  Salón come-
dor de 34m2, 2 amb. Cocina off. Galería. Varios 
balcones/terracita (3). 2 baños compl. Calefac. 
Parquet. Armarios empotr. Bien comunicado 
cerca de playa y centro ciudad.

T
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que és defecte personal, els vaig acabar dient adéu 
i fent una d'aquelles prometences espúries sobre 
el fet que no deixarem passar tant temps abans de 
tornar-nos a veure.

No sé si cal que s'infl amin els carrers per retrobar 
l'Esteve, l'Issa i en Pol. Segurament no. Però quan 
aconsegueixes 24 hores d'una certa calma en la suc-
cessió imparable de fets i dies transcendents que ens 
toca viure i t'asserenes, poses en valor precisament 
els vectors de pluralisme que vius en primera per-
sona, que has tingut. Que tindràs sempre. Parlant 
amb un amic en sinceritat política inusual, dime-
cres li vaig acabar explicant el mateix: que m'havia 
trobat l'Esteve, l'Issa i en Pol. I que em feia il·lusió 
retrobar-los i que per res essent com som diferents 
i pensant coses suposo que oposades podríem dei-
xar perdre el que ens uneix. Perquè el comú, el que 
uneix, el que ens ajunta, és el que ha d'acabar sortint 
vencedor de tot això que estem vivint.

Opinió: Cugat Comas

 Dissabte a la nit em vaig trobar l'Esteve. Des de 
l'institut que no ens vèiem. "Demà no aniré a vo-
tar" em va dir i vam acabar parlant del fi ll que té. 
Diumenge, prop d'un d'aquests centres de votació 
com a mínim heterodoxes hi havia en Pol. També 
anàvem junts a classe i em va recordar alguna mena 
de teoria feta en plena pubertat ideològica. Dimarts a 
mitja manifestació xafogosa del 3 d'octubre em trobo 
l'Issa, que també anàvem junts a classe. Un dels dos 
magrebins els noms dels quals ens sabíem de me-
mòria. Se'm va abraçar i em va dir que havia votat.  

Quan anava a dormir amb el cansament acumulat 
comú a molta gent –i l'afegit dels qui quan les coses 
passen hem de treballar per mirar d'explicar-les– 
vaig pensar en ells tres i en com els havia retrobat 
anys, força anys després d'anar junts a classe en tres 
llocs diferents. Davant d'un bar, en una manifesta-
ció, vetllant un col·legi electoral. A tots tres, com 

Un coet a les vuit en punt

L’ENQUESTA

Com acabarà el procés 
després de l'1-O?

42,8 % Amb independència
19,2% Referèndum acordat.
23,3 % No canviarà res.
14,7% Menys autogovern.

MOBILITZACIÓ SOCIAL

LA PREGUNTA

Prosperarà la moció de 
censura contra David Bote?

TAXA ANTI-BOTELLÓN

MB Motors Concessionari Camper Expert va convidar als seus clients a 
la Torre del Remei a la Cerdanya on van gaudir de la companyia de Kilian 
Jornet, el qual va compartir les seves experiències  amb la Mercedes-
Benz Marco Polo en les seves curses d'alta muntanya.

APLAUDIT: Els darrers dies els 
carrers s'han omplert de molta 
gent. I no s'ha lamentat cap inci-
dent. És molt remarcable.

CASTIGAT: L'Ajuntament no sap 
com plasmar la proposta que el 
mateix govern va posar sobre la 
taula fa mesos.

VOTA L'ENQUESTA A:

 Daniel Ferrer 

Davant de tot

Davant de tot 1789.indd   1 5/10/17   19:50



paginas para pdf's RIVAS&COLL.indd   2 25/9/17   16:20



FO
TO

:  
LL

U
ÍS

 R
U

G
A

M
A

NÚMERO 1548  ANY XXXII  De l’11 al 18 d’octubre de 2012  30.000 exemplars 

LA TORRE ÉS BLAVA
700 Capgrossos carreguen la torre de 9 amb folre i 
manilles al Concurs i queden en cinquena posició
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Èxit rotund de la ‘Shopping Night’
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 Foto antiga Les portades

  Aquesta és una altra de les foto-
grafi es antigues que guarda amb 
zel Francesc Estatuet. Per situar 
en el temps els cinc mataronins 
que veiem a la imatge cal anar 
fi ns a l'any 1967 i localitzar-la a 
Camprodon. Aquell dia s'havia 
fet una sortida organitzada amb 
costellada inclosa i just després 
s'havien visitat diferents paratges 

D'excursió a Camprodon

d'interès d'aquest municipi del 
Ripollès, escollit per a l'ocasió.

Visitaven el castell de 
Camprodon, en plena joventut, 
Emili, Rovira, Romero, Comas, en 
Pipa, i el propi Estatuet. Així gau-
dien d'una "sortida al camp" que 
trencava amb la rutina. I després 
de menjar, estiraven les cames.

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

Foto antiga 1789.indd   1 5/10/17   10:18
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CiU trenca i vol una moció de censura 
Retreu la bel·ligerància de Bote contra el referèndum i emplaça els grups  
a fer "un govern ferm en defensa de la democràcia"

Política: Cugat Comas

 El bipartit mataroní ha mort. La 
defunció la va signar el 5 d'octubre 
el Primer Tinent d'Alcalde Quim 
Fernàndez comunicant a David 
Bote la "renúncia total" dels cinc 

regidors de CiU. Just després va 
convocar la premsa per fer pública 
aquesta decisió, emmarcar-la en 
els moments que s'estan vivint, 
ser molt crític amb "tota l'actuació 
innecessària de l'Alcalde contra 
el Referèndum". I encara apuja 

més l'aposta: planteja una moció 
de censura i vol sumar el màxim 
d'acords per "un govern ferm que 
aposti decididament per la demo-
cràcia i el país", en paraules de 
Fernàndez que ho defineix com 
un gest "de dignitat".

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat

Obertura 1-2 Ruptura.indd   2 5/10/17   18:34



Convergència i Unió i el PDeCAT són conscients de la difícil 
aritmètica local per guanyar la moció però iniciaran converses 
per explorar possibilitats. Les converses hauran d'incloure els 
partits signants de la moció pro-Referèndum –que són ERC, la 
CUP i Volem, a més de la regidora no adscrita– més ICV-EUiA, 
necessària aritmèticament. "Sempre han estat a la trinxera en 
la defensa del país", va dir Fernàndez en referència als ecoso-
cialistes. Els primers de respondre-hi van ser ERC assegurant 
que “veiem amb bons ulls la iniciativa i acceptant negociar". 
Tanmateix recorden que és necessària la participació de grups 
"ideològicament molt diversos": "Es imprescindible que existeixi 
una majoria àmplia per formar un govern consistent, que propor-
cioni l’estabilitat que Mataró necessita pels propers 15 mesos”.

CiU iniciarà converses i 
ERC veu amb bons ulls la 
proposta

Les últimes dues setmanes  són 
les que acaben provocant el tren-
cament irrevocable. Fernàndez 
va criticiar la inacció de l'Alcalde 
davant els fets del 20 de setem-
bre i sobretot la darrera setmana.  
"L'Alcalde no va condemnar de for-
ma clara l'acció innecessàriament 
violenta de les forces d'ocupació", 
va assegurar. També va criticar la 
seva absència a la concentració de 
dilluns en contra aquesta repres-
sió policial. En aquell acte hi havia 
presència socialista però Bote era 
a una reunió del PSC a Barcelona.

La presència mediàtica
Fernàndez també es va mostrar 
molt crític amb l'exposició me-
diàtica de Bote "que ha convertit 
Mataró en una ciutat bandera de 
l'oposició al referèndum i la de-
mocràcia sortint a totes les tele-
visions possibles".

CiU va comunicar a la resta de 
grups municipals la decisió de 
plantejar una moció de censura. 
La plantegen, segons diuen, "des de 
la generositat i la humilitat" i amb 
vocació que "Mataró passi a ser una 
ciutat referent en defensa del país". 
Els nacionalistes tenen clar que "ara 
el PSC pot anar a buscar el suport 
de forces com PP i Ciutadans" i és 
per això que emplacen la resta de 
grups a explorar la possibilitat de 
"trobar un govern ferm en la de-
fensa de la democràcia i el país, al 
servei del Parlament i el President 
de la Generalitat", va dir Fernàndez.

Daniel Ferrer 

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1789 del 7 al 12 d'octubre de 2017
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*4 m d'instal·lació màxima

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

· Per 150€ més instal·li: o

MARCA A ESCOLLIR:

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

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

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

MARCA A ESCOLLIR:

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

MARCA A ESCOLLIR:

Instal·lació inclosa*
670€

3.000 Frig.
Instal·lació inclosa

25KW

1.365€

Inclou el tram de sortida de fums 
subministrats amb la caldera

El PSC aposta per governar en solitari 
Els socialistes lamenten el "frontisme polític" i la "pèrdua de transversalitat" 
que suposa la sortida de CiU del govern

Política: Cugat Comas

 El PSC de Mataró es veu capaç 
de governar amb només sis re-
gidors i "buscant els més amplis 
acords amb tots els grups", segons 

paraules del seu Primer Secretari 
i també regidor Juan Carlos Jerez. 
Els socialistes van reaccionar amb 
celeritat a l'anunci de CiU de tren-
car l'acord de govern municipal la-
mentant aquest fet pel que implica. 

"Estem anant a un frontisme polí-
tic i institucional i és un greu error, 
el govern perd transversalitat en 
un moment en què és més neces-
sària que mai", assegura Jerez. El 
regidor lamenta que "se'ns vulgui 

Jerez i Moreno, màxims responsables del PSC i el Grup Municipal socialista respectivament Daniel Ferrer

Ciutat

Obertura 3-4 psc.indd   2 5/10/17   18:38
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excloure de la vida institucional 
simplement per no ser indepen-
dentistes" i defensa que "s'ha fet 
un assetjament per buscar l'en-
derroc de l'Alcalde" a qui defensa 
que va ser "dels primers dirigents 
socialistes a sortir a condemnar la 
violència de l'1-O".

El partit confi a en poder reconfi -
gurar el programa de govern en les 
properes setmanes i anticipa que 
"serà més d'esquerres" que l'acord 
signat amb CiU a inicis de man-
dat. Respecte el paper dels antics 
socis de govern, el PSC assegura 
que hi compta "per arribar a grans 
acords, als més amplis consensos 
en polítiques de ciutat".

La portaveu del Grup Municipal 
i també regidora Núria Moreno va 
reconèixer "la bona relació que 
sempre hi ha hagut entre els dos 
grups que compartíem govern" i va 
atribuir a "distorsions provocades 
per la direcció del PDeCAT haver 
arribat a aquesta posició". Al seu 
torn, Juan Carlos Jerez lamenta  
"el protagonisme involuntari que 
s'ha atribuït a l'Alcalde, descon-
textualitzant les seves paraules, 
buscant el titular i exagerant mol-
tes declaracions" al ser preguntat 
per la bel·ligerància dels socialistes 
mataronins contra el Referèndum.

En la imatge superior, Quim Fernàndez s'adreça als cente-
nars de mataronins congregats dilluns davant l'Ajuntament 
en condemna per la violència policial de la jornada anterior. 
L'Alcalde David Bote era a l'Executiva del PSC però sí que es 
van sumar a la concentració la resta d'electes socialistes. En la 
seva compareixença posterior a la renúncia del soci de govern, 
els socialistes van defensar la seva actuació posant d'exemple 
la presència en aquesta concentració o que s'havien sumat a 
l'aturada general de l'endemà. Des del partit han lamentat que 
la pressió social es redoblés sobre l'Alcalde en una espiral que 
va anar en augment des de la Festa Major de Les Santes, quan 
Bote va ser xiulat i escridassat en el decurs de la Crida. El partit 
es defensa per com ha actuat abans, durant i després l'1-O.

El paper del partit 
durant i després de 
l'1-O

Daniel Ferrer 

núm. 1789 del 7 al 12 d'octubre de 2017
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Política: Redacció

  Nervis, emoció o tristesa en co-
nèixer els esdeveniments ocorre-
guts en altres pobles són algunes 
de les moltes sensacions que els 
mataronins van sentir al llarg de 
l'agitada jornada de l'1 d'octubre 
durant el polèmic Referèndum 
d'Autodeterminació. En total més 
de 31 mil ciutadans de Mataró van 
acudir a les urnes, un 90,1 per cent 
dels quals va optar pel Sí en la pre-
gunta: 'Vol que Catalunya esde-
vingui un estat independent en 
forma de República?'. A Mataró 
el dia va transcórrer sense inci-
dents destacables en els col·legis 
electorals distribuïts pel municipi. 
Només les aturades del sistema 

Jornada caracteritzada per les llargues cues, els problemes informàtics, 
la tensió provocada per les falses alarmes i les emocions

informàtic d'alguns col·legis van 
difi cultar l'activitat de les meses.

Aquesta participació es troba per 
sota a la del 9N, que va comptar 
amb quasi 33.000 vots. Cal tenir 
en compte, però, que en aquella 
ocasió podien votar les persones 
a partir de 16 anys i que llavors la 
votació no es va perseguir.

Agitació social

La jornada es va caracteritzar per 
unes cues interminables de per-
sones que durant hores van espe-
rar la seva oportunitat de votar, 
moments de nervis i pànic quan 
es creia que venien els Guàrdies 
Civils a requisar les urnes i una 

El Sí arrasa a Mataró en el Referèndum

A Mataró es va poder votar amb certa normalitat en un dia molt agitat Daniel Ferrer 

gran incertesa durant tot el dia. 
Tot i això, molts també recorda-
ran aquest dia per la mobilització 
ciutadana pacífi ca que va imperar 
entre els catalans, els moments 
emocionants quan votaven els més 
grans i el gran nombre d'activitats 
que es van organitzar a alguns col-
legis electorals al llarg de tot el cap 
de setmana: jocs, tallers, música 
en directe, tractorades i molt més.

Els resultats de l'1-O a Mataró
Sí. 28.266 vots. (90,1%)
No. 2.357 vots. (7,51%)
Blanc. 535 vots. (1,70%)
Nul: 223 vots. (0,71%)
Total:  31371 vots

2

Tot i que el Govern 
Espanyol va rebutjar el 
Referèndum i va demanar 
la no participació en la 
votació, més de 2 milions 
de catalans van acudir a 
les urnes, optant per una 
àmplia majoria pel Sí

Centenars de persones a Serveis Territorials Daniel Ferrer 
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"Això és Rocafonda, gent diferent i 
diversa que si hi ha difi cultats dona 
el do de pit". Aquesta frase la deia 
un emocionat veí històric del barri 

 Anna Aluart 

Rocafonda és un barri ric en espais públics  Daniel Ferrer 

Vocació de convivència
Rocafonda s'afirma com a barri a partir de la pluralitat 
dels seus habitants

Rocafonda

Barri
a barri
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 Fotografia 

 Anna Aluart 

durant la jornada de diumenge 
passat. Ho feia davant un CAP al 
voltant del qual desenes de vega-
des s'ha manifestat. El CAP era un 
col·legi electoral per una jornada 
heterodoxa com la del Referèndum 
i el veí, fent d'amfi trió de la mol-
ta gent que potser era per la zona 
per primera vegada, no parava de 
repetir: "Això és Rocafonda, gent 
diferent...".

L'estampa és molt concreta d'un 
dia però serveix per gratar i veure 
qui viu i qui s'estima un dels bar-
ris més maltractats de la ciutat. 
Maltractat pels que no hi viuen i 
malparlat, molts cops sense conei-
xement o si més no sense consci-
ència del mal que fan estereotips o 
mala fama. Per això el veí s'emoci-
onava de veure gent durant hores 
al barri de la mateixa manera que 
sempre ha de defensar la dignitat 
dels serveis públics, del propi CAP, 
de les escoles. Rocafonda és un 
barri que no nega les difi cultats 
que genera molts cops la barreja 
de procedències però que sempre 
vol que prevalgui la convivència.

Al bell mig del barri de Rocafonda, tocant al cementiri dels 
Caputxins, s'hi pot trobar una de les zones amb restes arqueolò-
giques més antigues de Mataró: la Vil·la romana dels Caputxins. 
Es tracta d'un indret que va ser descobert al 1968 entre els 
carrers de Ciutat de Tàrrega i El Salvador i que l'Ajuntament 
de Mataró va declarar com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL). 
L'any 2005 van apostar per deixar les restes descobertes en el 
parc urbà, les quals estan compostes per instal·lacions artesanals 
i industrials d'una vil·la romana d'aquella època. Aquesta va estar 
habitada entre els segles I i VI dC i ofereixen la possibilitat de 
descobrir i conèixer un forn per coure terrissa, amb una graella 
o una cambra de combustió, material de construcció i grans 
objectes d'emmagatzematge.

Un dels indrets 
més antics de 
Mataró

La vil·la romana dels Caputxins
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@ctibar la Ronda
Text: Jordi Gomà

 Els impulsors de l’@ctibar tenen set anys d’expe-
riència en projectes d’economia social, solidària i 
projectes d’hostaleria. En aquest cas han decidit tirar 
endavant un bibliobar interactiu en el que s’hi fan 
tallers, exposicions, mercat de roba de segona mà, 
monòlegs, actuacions musicals en directe, karaoke, 

i pròximament tallers de grafologia o ecografies 4D, 
entre altres activitats, amb preus molts ajustats per 
fer-ho accessible a tothom. Exceptuant les actuaci-
ons musicals, totes les altres activitats ofertes són 
gratuïtes, i en els tallers tan sols es paga el material 
proporcionat. A més, qualsevol persona que vulgui 
proposar un taller per donar a conèixer les seves ha-
bilitats és benvingut. Tots els divendres hi ha karaoke 
a partir de les 20h, i els dissabtes cap a la mateixa 
hora actuacions musicals amb sopar inclòs des de 

 Daniel Ferrer 

www.totmataro.cat/restaurants

Oci, Restaurants
i gastronòmic
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Una de les seves especialitats són les hamburgue-
ses de pit de pollastre naturals, elaborades per ells 
mateixos, amb sabors a pizza, escalivada, roquefort 
o bacó i formatge, entre d’altres. La de formatge de 
cabra i ceba caramel·litzada, per exemple, surt només 
per 4,50€ amb beguda inclosa. Si preferim les ham-
burgueses més tradicionals, les de carn picada XL les 
tenen al mateix preu. El Maxibocata de xapata per a 3 
persones, amb 3 begudes, per 10€, és un bon reclam 
per poder menjar per pocs diners.

Begudes recomanades: Tenen tota la gamma 
de cerveses Alhambra, mentre que els amants 
del refresc per excel·lència poden optar per 
tastar la Green Cola, amb estèvia per 
substituir el sucre.

6 a 12€. També s’hi pot anar a fer una copa a la nit, 
amb els gintònics prèmium a partir de 6€.

L’@ctibar és un lloc ideal per fer-hi celebracions en 
grup, amb menús al gust entre 6€ i 20€. També te-
nen menú diari per tan sols 8,90€ amb postre o cafè 
inclòs. Podent triar de primer entre una crema, una 
amanida o un plat de pasta, arròs o llegums, i de 
segon entre carn, peix o un plat cuinat, a part de la 
tradicional paella dels dijous. Si ho preferim podem 
demanar un plat combinat al gust, entre 5,90€ i 7,90€, 
fins i tot amb l’opció de sèpia. Per esmorzar es poden 
aprofitar varies ofertes com la de cafè i mini de xa-
pata per 2€ o l’esmorzar mediterrani, amb entrepà, 
suc i cafè o infusió per 5€, i per berenar els menús 
son a partir de 3€. L’oferta gastronòmica la comple-
ten amb arrossos variats –com el risotto de bolets 
o l’arròs negre–, torrades, pizzes, tapes, entrepans 
i creps –a les tardes amb oferta 2x1 en els dolços–, 
tot cuinat al moment. Hi podeu anar amb els fills 
tranquil·lament, ja que poden estar entretinguts al 
seu espai infantil, pròximament amb un mini-cinema.

@ctibar la Ronda

Ronda Sant Oleguer, 102, Mataró.
Tel. 931 37 57 98 per reserves
610051718 per Whatsapp.
Horari: de dilluns a dijous de 8h a 23h, diven-
dres i dissabte de 8h a 1h. Obren els diumen-
ges que hi ha futbol.

Especialitats de la casa

www.totmataro.cat/restaurants
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2P @CTIBAR 1789.indd   3 5/10/17   13:23



4

99.000 €
Piso en VENTA
Excelente compra• Corredor de Seguros.

• Asesoría de Empresas.
• Gestiones Inmobiliarias.
• Agencia Financiera.

93 796 34 02 / 93 790 70 25
asesoria@mateolobato.com

OFICINA: C/ Pablo Picasso, 38 bajo de Mataró

obatoateoM LM PISO EN ROCAFONDA:
De 90m2, con 4 habitaciones
y ascensor.

¡Para entrar a vivir!

Mateo Lobato és cap de l'assessoria homònima i molt conegut al barri

 L’actual situació del lloguer es 
troba al límit, provocant així molta 

preocupació entre la població. En 
pocs mesos hem vist com el preu 

El lloguer d’habitatges: 
la gran problemàtica

Escrit d'opinió de Mateo Lobato, propietari de la 
Gestoria Mateo Lobato, un negoci històric de Rocafonda

dels mateixos s’ha incrementat 
considerablement a les grans capi-
tals i Mataró no n'ha quedat enrere 
perquè aquesta pujada de preus i 
la falta d’oferta es fan patents en el 
dia a dia del mercat immobiliari de 
la ciutat. A més, aquesta problemà-
tica provoca una autèntica lluita 
entre interessats en aconseguir 
els pisos que entren en lloguer a 

barri a barri Rocafonda
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Mateo Lobato és cap de l'assessoria homònima i molt conegut al barri  Daniel Ferrer 

L'Asesoria Mateo Lobato 
és una empresa dedicada 
al sector immobiliari que 
treballa principalment a la 
zona de Mataró i Maresme. 
Amb serveis diversos dins el 
mercat immobiliari, treballen 
amb pisos, locals comercials, 
per compra venda, lloguers, 
torres, cases, així com asses-
soria fiscal, laboral, d'empre-
ses i d'altres. Es troba situada 
al carrer Picasso de Mataró i 
treballa pricipalment en qua-
tre àrees: corredor d'assegu-
rances, assessoria d'empre-
ses, gestions immobiliàries 
i com a agència financera.

Un dels negocis 
històrics del barri

qualsevol zona i preu de la capital 
del Maresme.

Encara som una societat afí a la 
compravenda d’immobles però 
la crisi econòmica va provocar la 
caiguda de la venda de pisos i l’aug-
ment de la recerca d’arrendaments, 
sobretot entre el públic més jove 
que no té les possibilitats de rebre 

la fi nançament adient per poder 
adquirir l'habitatge. Tot això ha 
fet que l’oferta actual del mercat 
de lloguer sigui molt reduïda i els 
preus molt elevats, seguint la llei 
de l'oferta i la demanda. Per aquest 
motiu els preus han pujat sense 
cap control i és molt complicat 
poder trobar un habitatge digne 
a un preu raonable.

Uns propietaris més exigents

A més, els propietaris cada vegada 
demanen més garanties perquè 
un llogater  pugui accedir a l’ar-
rendament dels seus immobles. 
La majoria dels arrendadors  han 
patit experiències negatives i això 
els porta a exigir un nombre elevat 
de requisits que encara difi culten 
més la situació del lloguer.

Hipoteca més econòmica

Actualment, resulta més econòmic 
per a les persones que puguin ac-
cedir al mercat hipotecari pagar la 

hipoteca que el rebut mensual del 
lloguer. Per això, sempre és acon-
sellable fer estudis de la viabilitat 
de cada cas i de les avantatges i 
desavantatges del lloguer i la hi-
poteca. Des de la Gestoria conti-
nuem apostant per la inversió en 
la compravenda si fos possible.

núm. 1789 del 7 al 12 d'octubre de 2017
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 L’Ajuntament ultima aquests 
dies les adjudicacions de les obres 
d’urbanització previstes a la pla-
ça de Joan XXIII i a la ronda de 
Miguel de Cervantes, dues actuaci-
ons dins la Llei de barris a l’àmbit 
de Rocafonda-El Palau-Escorxador. 
Els dos projectes ja van ser apro-
vats defi nitivament, un al juliol i 

l'altre aquesta mateixa setmana, 
i es preveu que els treballs puguin 
començar al mes d’octubre. A més 
de millores urbanístiques, d'ac-
cessibilitat i de connexió amb el 
barri, la plaça comptarà amb nous 
jocs per infants i la renovació del 
clavegueram. 

Per la seva banda, a la ronda 

La plaça espera l'inici de les obres  Fotografia 

Esperant les obres a la plaça de Joan XXIII 
i a la ronda de Miguel de Cervantes
Preveuen que les obres, que formen part de la Llei de 
barris comencin a l’octubre

Les obres, que encara han de 

començar, es van presentar 

el passat mes de juliol amb 

visita inclosa del vicepresi-

dent de la Generalitat Oriol 

Junqueras

La presentació

es preveu crear un passeig per a 
vianant al costat de la riera que 
connecti amb el front marítim.

El pressupost per les obres de la 
plaça és de més de 400.000 euros i 
el de la ronda de 560.000 euros, tot 
i que es preveu que l'adjudicació 
en els dos casos sigui menor. Es 
preveu que les dues obres durin 
quatre mesos. 

Remodelació de la plaça 
de Joan XXIII

El projecte d’urbanització de la 
plaça de Joan XXIII afectarà una 
superfície de 3.240 metres quadrats 

barri a barri Rocafonda
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i contempla també l'actuació en 
els seus carrers perimetrals: els 
carrers de Martin Luther King, de 
Joan Miró, de Mèxic i dels Músics 
Cassadó.

La plaça actual presenta un des-
nivell de quatre metres entre el 
punt més elevat i el més baix, i està 
delimitada per murs i escales en el 
seu perímetre. L’actuació millora-
rà especialment la connexió de la 
plaça amb el barri, l’accessibilitat i 
el control visual sobre l’espai, amb 
diverses actuacions. 

Per exemple, a la zona central 
de la plaça s’hi instal·laran jocs in-
fantils i preveuen renovar la xarxa 
de clavegueram i instal·lar un nou 
enllumenat públic amb llums led.

Millora de la urbanització de la 
ronda de Miguel de Cervantes

El projecte de millora de la ur-
banització de la ronda de Miguel 
de Cervantes preveu actuar en el 
tram de 575m comprès entre la 
plaça d’Alfred Opisso i el carrer de 
Francisco Herrera. El total de la su-
perfície d’actuació és de 12.500 m². 
Es preveu la creació d’un passeig 
per a vianants al costat de la riera 
de Sant Simó que connecti amb el 
front marítim. La reordenació con-
templa l’ampliació de voreres; la 
millora de l’accessibilitat i conso-
lidació de vuit passos de vianants; 
la implantació de nou enllumenat 
al passeig amb columnes de 5m i 
llums led; entre altres actuacions.

La plaça canviarà lleugerament  Fotografia 
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 Quina ha estat la trajectòria 
de la pastisseria?

Vaig agafar el relleu ara fa un any 
de la família Vila Barri, que la re-
gentaven del 76. Es tracta d'una 

Alejandro M.L. a les portes de la seva pastisseria  D.Ferrer 

Alejandro M. L. :“És un barri amb molt bon 
ambient i molt heterogeni"
És el propietari des de fa un any de la històrica 
Pastisseria Avinguda, situada al barri de Rocafonda

pastisseria tradicional que es dedi-
ca a això des de fa més de 40 anys. 
He apostat per mantenir el tipus de 
pastisseria tradicional que ja tenia 
però donant-li un toc més modern.

barri a barri Rocafonda
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Quins productes oferiu?

Intentem vendre productes amb 
més sabor però utilitzant menys 
sucre en la seva elaboració. 
Apostem pels productes naturals 
que no continguin conservants ni 
colorants i evitem afegir sucre a la 
recepta. També tenim productes 
vegans sense productes animals. 
Es tracta d'un servei de caprici 
que consumeix gent tant del bar-
ri, com de fora d'aquest, inclús 
de la comarca. Continuem tenint 
molts clients que busquen la tra-
dició però que està acceptant bé 
les innovacions.

Com descriuries els ciutadans 
de Rocafonda?

Es tracta de gent molt treballado-
ra i humil que compra dolços al 
cap de setmana per donar-se el 
caprici, gent de barri i propera. És 
un barri amb molt bon ambient i 
heterogeni perquè hi ha persones 
de moltes cultures i procedències 
diferents. Tot i que només fa un 
any que treballo al barri m'hi han 
acollit molt bé. 

Té tots els equipaments i in-
fraestructures que necessita?

Considero que li manca algun es-
pai més de barri per compartir, un 
centre cívic més o iniciatives per 
unir la seva gent. Hi ha tantes cul-
tures barrejades en aquest espai 

que seria interessant fer-les con-
vergir, compartir vivències, agafar 
idees de tots i compartir estones. 
Des del meu punt de vista el barri 
està bastant disgregat perquè no 
hi ha unió entre els veïns, sinó que 
els diversos grups i cultures que 
hi ha funcionen individualment 
sense compartir espais.

Has detectat alguna altra 
mancança?

Un altre problema que he observat 
és que durant l'any que porto aquí, 
no ha vingut la policia ni ningú a 
interessar-se per com van les coses 
a la pastisseria. La policia de bar-
ri hauria de ser més propera a la 
gent i els comerços. També opino 
que el servei de transport públic 
és insuficient a la zona perquè hi 
ha poques parades i falta connexió 
amb la resta de la ciutat. A més, 
els serveis disminueixen al cap 
de setmana i l'estiu, i penso que 
són insuficients.

El millor del barri?

Sens dubte la tranquil·litat. En 
aquesta zona hi ha molta pau, si-
lenci i tranquil·litat. Els veïns diuen 
que als blocs de pisos hi ha més 
xivarri, però aquí tot és tranquil. 
Hi ha qui em pregunta si no tinc 
por de plegar tard a la nit perquè la 
zona pot ser conflictiva però jo no 
n'he tingut mai. Els seus habitants, 
a més, són propers i càlids i s'agru-
pen per qualsevol cosa. M'agrada 
l'ambient que s'hi respira.

I el pitjor?

La neteja. Els carrers i el terra estan 
sempre bruts i quan camines vas 
trepitjant brutícia. És un barri molt 
poblat i, per tant, els ciutadans ge-
neren molts residus i els serveis de 
recollida i neteja no donen abast. 
Els veïns es veuen empesos sovint 
a netejar els carrers i les voreres de 
davant de casa seva. Demanaria 
més involucració per part de l'Ajun-
tament i ampliació dels serveis.
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ASESORÍA DE EMPRESAS
FISCAL-LABORAL-MERCANTIL-CONTABLE

C/. Pacheco, 107 esq.
Ronda Alfonso X, Mataró

Tel. 93 755 61 53 
gestion@insvalasesor.es

Horario: de Lunes a Viernes
de 9 a 14 hs.

El barri del Palau Escorxador és, 
actualment, un barri eminent-
ment plural, multicultural, mes-
tís. Conviuen en uns mateixos 

carrers gent de procedència molt 
diversa i ho fan dibuixant un dels 
mapes sociològics més diver-
sos de la ciutat. Això no ha estat 

exempt d’alguna fricció, però sí 
que és veritat que el nom del Palau 
ha transcendit menys que el de 
Rocafonda o Cerdanyola quan es 

 Anna Aluart 

L'escola bressol Els Menuts, dins el mateix recinte de l'Escorxador  Daniel Ferrer 

El barri de la biblioteca
Els veïns del Palau coincideixen en apuntar l'efecte 
revulsiu que ha tingut el centre Antoni Comas

El Palau

Barri
a barri

Tot barri 11,12 intro palau.indd   2 5/10/17   18:41



13

parla d’integració i presència alta 
de la immigració. Per això diem 
que aquest barri ve a ser el pot 
petit de la convivència entre di-
ferents a la ciutat.

Diem convivència perquè al 
Palau s’hi conviu. Al voltant del 

pol cultural de l’Escorxador, en el 
mercat de cada dissabte o al Parc 
homònim del barri. Al Palau s'hi 
fa vida al carrer, se celebren les 
festes pròpies del barri al juliol 
i de l’Escorxador a fi nals d’agost 
i s’hi treballa per una integració 
exemplar.  També hem de dir que 
és un barri bàsicament treballador, 
que beu de l'herència del que va 
ser zona d'infl uència d'indústri-
es com el propi Can Gassol i que 
manté aquest tremp, entre obrer i 
popular, tan característic d'aquest 
tipus de barris.

Un abans i un després

Si algun element ha marcat, però, 
un abans i un després pel bar-
ri aquest ha estat sens dubte la 
Biblioteca Antoni Comas. La seva 
inauguració ha servit per reviure 
una zona, la del recinte de l'Es-
corxador, que era opaca i que ara 
s'ha convertit en un connector 
enjardinat entre parts de la ciutat 
que fi ns ara es donaven l'esquena.

La potència de la proposta cul-
tural de l'equipament, a més, ha 
donat al barri una centralitat cul-
tural pel que fa a la zona de llevant 
de la ciutat. La bilioteca és de ciu-
tat però ha servit per sacsejar en 
positiu tot el barri.

Barri obrer

És un barri de gent 
treballadora, hereu de 
quan la indústria propera 
era la més important de 
la ciutat

 Fotografia 

 Anna Aluart 

Una de les entitats més vertebradores del barri podem con-
siderar que és la Confraria de la Coronació d'Espines. Té seu 
canònica a la parròquia de Sant Simó i Sant Pau –una de les 
esglésies més peculiars de la ciutat, per la seva ubicació– i de 
fet fa les seves sortides en processó des d'aquest punt central 
del barri. La Coronació d'Espines és un dels passos històrics 
de la ciutat i en els darrers anys ha tingut un efecte revulsiu 
amb l'entrada de gent nova, incorporant nous detalls al pas 
o canviant-ne el sistema de ser portat. Per Setmana Santa, el 
barri acull processons però la vitalitat de l'entitat abraça bona 
part dels mesos de tot un any.

La Coronació 
d'Espines és 
del barri

El pas de la Coronació d'Espines

núm. 1789 del 7 al 12 d'octubre de 2017
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Política: Cugat Comas

 Dimarts va ser un dia històric, 
amb les concentracions més im-
portants de la història de la ciutat.  
Al matí en format manifestació i a 
la tarda en concentració, la ciutat 
va dir 'no' a la duríssima repressió 
policial de l'1 d'octubre.

Al matí diversos milers de per-
sones van recórrer els carrers de 
la ciutat, convocats pel Comitè en 
Defensa del Referèndum. Va ser 
la demostració més clara que el 
rebuig a la violència i la repressió 
havia multiplicat la mobilització 
popular i entre el públic hi havia 
assistents d'allò més variats. La 
marxa va sortir de l'Estació per 
anar fi ns a la Laia l'Arquera, els 
Jutjats i acabar a la Plaça de Santa 
Anna. Vaga general o aturada na-
cional. L'important no va ser el 
nom sinó la massa que va sortir 
al carrer.

L'organització va xifrar en 10.000 
les persones assistents, els Mossos 

La protesta contra la repressió de l'1-O treu milers de 
persones al carrer al matí i a la tarda

asseguren que havien estat 6.000
Minuts abans de les onze del 

matí ja es tallava la carretera na-
cional. Un dispositiu de la Policia 
Local que va cobrir tot el trajecte 
ordenant el trànsit a mesura que 
avançava la manifestació s'hi veia 
obligat pels centenars de persones 
que anaven arribant. Els carrers 
s'omplien direcció a l'Estació i 
l'inici de la marxa es demorava. 
Mirant des d'un balcó, ja llavors era 
una evidència que estàvem davant 
la manifestació més nombrosa de 
la història de la ciutat. Milers de 
persones, en una xifra exacta difícil 
de defi nir, col·lapsaven l'Avinguda 
del Maresme.

Pluralitat al carrer
No només era el quant, sinó també 
el qui el com. L'ambient reivindi-
catiu i festiu planava en l'ambient i 
onejaven estelades, senyeres, ban-
deres republicanes, ensenyes de 
sindicats i fi ns i tot una bandera 
del Che Guevara. Moltes famílies, 

3 d'octubre: La manifestació més gran 
de la història de Mataró

L'inici de la manifestació en una Avinguda Maresme absolutament plena

grups d'escolars, grallers, batuca-
da. La pancarta de capçalera la 
duien dones i en arribar a la Porta 
Laietana els esperaven els tractors 
dels pagesos, que des de primera 
hora tallaven l'autopista i estudi-
ants del TecnoCampus.

Enmig de crits recurrents 
d'aquests dies com el ja cèlebre 
"els carrers seran sempre nostres", 
la comitiva es va dirigir després 
cap a l'interior de la ciutat tot i 
que mig miler de ciutadans van 
desplaçar-se, juntament, amb els 
tractors, cap a tallar la C-32 i blo-
quejar la ronda de la ciutat. La gran 
majoria van enfi lar el Camí Ral. Hi 
havia presència anecdòtica d'al-
guns manifestants amb banderes 
espanyoles i també balcons que al 
pas de la gentada n'onejava, pro-
vocant divisió d'opinions. Els que 
més aplaudiments recollien però 
eren les persones d'avançada edat 
que saludaven la marxa. L'escena 
va repetir-se al llarg del recorregut.

En dues accions simbòliques 
fetes pel camí, es va pintar el pre-
fi x "In" a l'escultura monumental 
que presideix la plaça de Tomás i 
Valiente, deixant una "Injustícia" 
gegant presidint la visió dels Jutjats 
de Mataró. En aquest punt també 
va aturar-se la marxa per fer dos 
minuts de silenci contra el paper 
de jutges i fi scals en la persecució 
del moviment pro-referèndum. Al 
pas per la plaça Fleming també 
es va  tapar el rètol de la ronda 
Alfons XII, quedant nomenada 
simbòlicament com a "Ronda de 
la República Obrera".

El fi nal de la marxa va ser en una 
Plaça de Santa Anna plena a vessar 
davant la qual es va fer una crida 
a mantenir "un comportament 
exemplar" durant tota la jorna-
da, marcada amb nota pròpia a 
la història local.

Ciutat

Daniel Ferrer 
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Política: Cugat Comas

 L'aturada del 3 d'octubre va aca-
bar convertida a Mataró en una 
"farra". Si la del migdia havia es-
tat la manifestació més gran de 
la història de Mataró, la concen-
tració unitària de la tarda davant 
l'Ajuntament es va convertir en 
una altra demostració de força 
popular, amb milers de persones 
i amb un to festiu absolut. Dir que 
es va fer davant de l'Ajuntament, 
però, és limitar i molt l'abast real 
de la concentració ja que es van 
omplir a vessar La Riera, el carrer 
d'Argentona, d'en Pujol i bona part 
de la Plaça de Santa Anna. Una 
autèntica gernació. Absolutament 
va ser la jornada amb més gent al 
carrer que es recorda.

L'Ajuntament va xifrar els as-
sistents en unes irreals 1.700 
persones, mentre Mataró per la 
Democràcia en va calcular 12.000

La Riera, col·lapsada
La Riera estava col·lapsada de fet, 
ja, abans de les sis de la tarda. Els 
tractors de la pagesia tenien pro-
blemes per obrir-se pas i acabar 
aparcant a la Plaça de l'Ajuntament 
i moure's per la principal artèria 
del centre de la ciutat era molt 

Milers de persones col·lapsen La Riera en to festiu, com 
si fossin Santes de tardor

difi cultós. Sí que es van obrir pas 
els ADF, a qui molta gent va con-
fondre amb els Bombers. Al punt 
de les sis començava un acte breu 
i simple, amb música en directe 
amb el cantautor Genís Mayola 
que va arrencar la gent a cantar 
L'Estaca. També hi va haver cinc 
minuts de silenci absolut en con-
tra la violència policial.

Cançoner popular
La membre d'Òmnium Cultural 
Laia Nonell va llegir el mani-
fest unitari de la Taula per la 
Democràcia, en consonància amb 
la convocatòria que es feia a tot el 
país. Acte seguit Els Segadors i va 

La concentració de la tarda es converteix 
en una autèntica 'farra'

Moltíssima gent davant de l'Ajuntament a la concentració del 3 d'octubre Daniel Ferrer 

començar una festa entre infantil 
i popular, amb la cançó 'Agafant 
horitzó' de Txarango, 'Invencibles' 
dels Catarres o 'La Flama' d'Obrint 
Pas. Va ser una "farra" de gent 
ballant a La Riera, que va acabar 
aplaudint un pilar casteller o ba-
llant El Bequetero com si fóssim 
en plenes Santes.

Rere l'Ajuntament, acabada la 
convocatòria, quedaven els trac-
tors aparcats i la canalla hi jugava. 
Desconvocada la concentració, els 
carrers van tardar a buidar-se. Als 
concentrats els costava marxar cap 
a casa després d'una jornada de 
vaga o aturada per a ser recordada 
durant temps.

La gent, en silenci i els braços alçats davant la Casa Gran Daniel Ferrer 
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Diumenge 

8 

d'octubre

19.30h //
Foment Mataroní (c. Nou, 
11. Mataró). // 
Taquilla: 24 €. 
Anticipada: 18 €.

DIVERSIÓ I SORPRESES,
AL MONÒLEG DE DAVID GUAPO

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

Arenys de Swing
Diumenge 8 octubre / 11.30h / 
C.C.Calisay (Riera Pare Fita, 31. 
Arenys de Mar)
Ballada mensual organitzada pels 
Chickens Hoppers d'Arenys de Mar.

'La força'
Diumenge 8 octubre / 19h / 
Teatre Principal (c. Església, 45-
47. Arenys de Mar) / Preu: 10-12€.
Concert a càrrec d'El petit de Cal Eril 
amb la col·laboració del Cor L'Aixa.

Le Tangó
Diumenge 8 octubre / 20.30h / 
L'Arc Cafè Cultural (c. Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa

Duet argentí de tango format per 
Gabriela Grabowski a la veu i Matías 
Septua a la guitarra.

Un buen día
Dimecres 11 octubre / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. Pujol, 26. Mataró) 
/ Taquilla inversa
Projecte de música electrònica, 
psicodèlica i loop music del mú-
sic de Barcelona Carlos Almansa.

TEATRE I DANSA // 

'La meva fàbrica'
Dimecres 11 octubre / 19.30h 
/ Cafè de Mar (c. Santa Rita, 1. 
Mataró) / Preu: 3€.
Documental dirigit per Dieter 
Shumann, sobre la dignitat del 
treballador i la crisi.

Fet a Mataró: 'Blowing' 
Dijous 12 octubre / 19h / Can 
Gassol (Pl. Pepa Maca, 15 Mataró)
La companyia Múcab Dans, sota di-
recció de Toni Mira, presenta un as-
saig obert del seu nou espectacle.

Teatre: 'Dansa de mort'
Divendres 13 octubre / 20.30h 
/ La Sala (Pl. Nova, Argentona) 
/ Taquilla: 17€. Anticipada: 13€.
Una obra d'August Strindberg. 
Adaptació i direcció: Jordi 
Casanovas. Intèrprets: Lluís Soler, 
Mercè Arànega i Carles Martínez.

El Mag Lari
Dissabte 14 octubre / 20h / 
Ateneu Vilassanès (c. Sant Josep, 
35. Vilassar de Mar) / Preu: 15€.
Espectacle de màgia.  

Guia cultural

Humor, música, improvisa-
ció i diàleg convergeixen en 

els monòlegs de David Guapo, 
un jove que va entrar al panora-
ma humorístic l'any 2011 amb el 
programa televisiu el Club de la 
Comedia i que els afi cionats con-
sideren un dels millors a escala 
nacional. Ara presenta a Mataró 
#QUENONOSFRUNJANLAFIESTA, 
un espectacle apte per a tots els 
públics que es basa en un constant 
intercanvi d'impressions amb el 
seu públic i que promet una 
hora i mitja aproximada-
ment plena de sorpreses 
i diversió.
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INFANTIL // 

'La llum de l'Estel'
Dissabte 7 octubre / 12h / 
Biblioteca Municipal (c. Gran, 
3-5.Argentona)
Amb motiu del Dia Mundial de la 
Salut Mental, Narració del conte, 
acompanyat d'un taller de titelles. 
Adreçat a nens/es de 6 a 10 anys.

'La Pandilla Canina'
Dissabte 7 octubre / 18.30h 
/ Foment Mataroní (c. Nou, 11. 
Mataró) / Entrada: 8-12€.
Espectacle infantil amb la Patrulla 
Canina i els Minions.

Nascuts per Llegir: 'Sons per 
a nadons'
Dissabte 7 octubre / 11h / 
Biblioteca Municipal Ernest Lluch 
i Martín (c. Sta.Eulàlia, 66-80. 
Vilassar de Mar)
Taller sensorial de massatge sonor, 
amb Alquimia Musical. Adreçat a 
famílies amb nadons fi ns a 3 anys. 

'Pugem al tren, xu-xu-à, 
xu-xu-à'
Diumenge 8 octubre / 12h / 
Can Serra. Museu de Mataró (El 
Carreró, 17, Mataró).
Activitat familiar, a partir de 5 anys, 
sobre el ferrocarril i Miquel Biada.

Sortim en família: 'Rita, la rín-
xols i els tres ossos'
Diumenge 8 octubre / 12h / Casal 
L'Aliança (c. Bonaire, 25. Mataró) 
/ Preu: 7€.
Espectacle infantil amb titelles de 
tija, a càrrec de Binixifl at. Adaptació 
del conte clàssic.

L'hora del conte
Dimarts 10 d'octubre / 18h / 
Biblioteca Pública Pompeu Fabra 
(Pl. Occitània, s/n. Mataró).
Narració del conte "La cabra golu-
da" de Petr Horácek, a càrrec de 
Montse Margalef. Dins les Jornades 
de Salut i Alimentació.

DANSA /

Dansa tradicional catalana
Diumenge 8 octubre / 17.30h / 
Teatre Monumental (La Riera, 169. 
Mataró) / Entrada: 5€.
Espectacle de dansa tradicional 
catalana amb l'Esbart Català de 
Dansaires de Barcelona i de l'Esbart 
Mestres del Gai Saber de Mataró.

 VERMUT MUSICAL /

'Sambà de Festa'
Diumenge 8 octubre / 12h / 
Plaça Josep Moragues (Mataró) 
Concert de música popular bra-
silera, samba, reggae brasiler 
o baiao. Organitza: Casa de la 
Música Mataró i Associació de 
Veïns Mataró Centre. 

núm. 1789 del 7 al 12 d'octubre de 2017
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CONFERÈNCIES /

'La història de la cuina'
Dimarts 10 octubre / 18h / Col·legi 
Aparelladors i Arquitectes Tècnics 
(Can Xammar, 2. Mataró) / 5€. 
"De les cuines del segle XIX als 
grans canvis de la cuina creativa de 
fi nals del XX". Núria Bàguena, es-
pecialista en gastronomia històrica.

INFANTIL /

Descoberta de la vida aquàtica 
a la bassa de Can Boet
Diumenge 8 octubre / 12h / Can 
Boet (C. Francesc Layret, 75. 
Mataró). 93 741 29 30.
Destinat a famílies amb nens/es 
de 5 a 12 anys. Dins les Jornades 
Europees del Patrimoni.

Lletres en viu: Jaume Cabré
Dissabte 7 octubre / 11h / 
Biblioteca Can Milans (C/ Esglèsia, 
6. Caldes d'Estrac)
Trobada amb el fi lòleg i escriptor, 
autor de "Les veus del Pamano".

Recital poètic d'homenatge a 
Miguel Hernández (1910-1942)
Dissabte 7 octubre / 20h / Dòria 
Llibres (c. Argentona, 24. Mataró)
Recital poètic de Juanjo Cardenal, 
presentació d'Andrés Yelamos.

Lectures a la Terrassa
Dissabte 7 octubre / 12h / Terrassa 
de la Rectoria (Plaça de l'Església, 
Argentona)
Petits tastets de literatura i amb 
acompanyament musical en viu.

'Vens a la tertúlia?'
Dimarts 10 octubre / 19h / 
Biblioteca Antoni Comas (Mataró)
Tertúlia moderada per Cristina Valls 
sobre "El retorn", de Toni Morrison.

Buc de lectura: Autobiogràfi ca
Dimarts 10 octubre / 19h / Buc 
de Llibres (Muralla del Tigre, 31. 
Mataró) / Preu: 25€ (4 sessions). 
Club de lectura conduït per Arianna 
Squilloni: presentació i tria de títols.

'Confl icte dels Balcans: com es 
construeix una guerra'
Dimarts 10 octubre / 18h / 
C.C.Calisay (Riera del Pare Fita, 
31. Arenys de Mar)
Conferència de Vicenç Lozano, pe-
riodista TV3 Televisió de Catalunya.

TALLERS I CURSOS //

'Conducció efi cient de cotxe'
Dissabte 7 octubre / 10h / Casa 
Capell (Passeig Orfeó Mataroní, 15 
- Parc Central, Mataró) / Inscripció 
prèvia: 93.758.24.40.
Formació per aprendre tècniques 
de conducció efi cient, per estalviar 
combustible i reduir contaminació.

'Sessions de dibuix amb model'
Dissabte 7 octubre / D'11 a 13h 
/ Taller de Gravat (C. Josep 
Montserrat Cuadrada, 43 Mataró) 
/ Preu: 7€ (material no inclòs).
Un cop al mes podreu tenir l’opor-
tunitat de dibuixar amb model i 
poder aplicar-ho a l’obra gràfi ca. 
Professora: Mireia Puig.

'L'Univers emocional'
Dissabte 7 octubre / De 17 a 21h 
/ C.C. Calisay (Riera Pare Fita, 31. 
Arenys de Mar) / Preu: 40€ taller. 
També dies 14, 21 i 28 octubre.
Cicle de xerrades i tallers a càr-
rec de Charly Llopis, graduat en 
Medicina Tradicional Xinesa, es-
pecialitzat en consciència, com-
portament i emocions.

FESTES i FIRES //

XXV Fira Fora Estocs
Dissabte 7 octubre / De 10 a 20h 
/ Av. Eduard Ferrés (Vilassar de 
Mar)
Fira-mercat de venda de pro-
ductes d'outlet del comerç local. 
Organitza: Vilassar Comerç.

Hora del conte
Dimarts 10 octubre / 18h / 
Biblioteca Can Milans (C/ Esglèsia, 
6. Caldes d'Estrac)
Narració de contes a càrrec d'Ada 
Cusidó.

Art Time
Dimecres 11 octubre / 17.30h / 
Biblioteca Popular Fundació Iluro 
(c. d'en Palau, 18. Mataró).
L’art a l'antiga Grècia. Taller d'ac-
tivitats plàstiques. 

Biblioteca Antoni Comas (C. 
de Prat de la Riba, 110. Mataró).
Dimarts 10 octubre / 18h: Colla 
castellera de la canalla lectora: 
"El llibre més alt dels castells", de 
Raquel Sans i Francisco Montoya, i 
joc de peces per fer castells. Per a 
nens i nenes de 10 a 12 anys, 
Dimecres 11 octubre / 19h: L'hora 
del conte: "Els gegants del Pi van 
de festa a Mataró" a càrrec de 
Cecília Vallès. 

XERRADES I LLIBRES /

IV Setmana de la memòria 
històrica
De l'1 al 8 d'octubre / Argentona
Cicle de xerrades, cinema i música. 
Dissabte 7: 19.30h La Sala d'Argen-
tona, Documental "El Moviment 
associatiu a Argentona: de la post 
guerra al segon mil·leni".
Diumenge 8: 19h Centre Parroquial 
d'Argentona, Cinema "Informe 
General II. El nou rapte d'Euro-
pa", de Pere Portabella.
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MTR Showroom Urbà
Dissabte 14 octubre / De 10 a 
20.30h / La Rambla (Mataró)
Exposició a l'aire lliure del comerç 
de la ciutat. Organitza: Unió de 
Botiguers de Mataró. 

SOLIDARITAT //

'Mataró x Càritas'
Dissabte 7 octubre / D'11 a 21h 
/ Plaça de Santa Anna (Mataró) 
Grallers de la Colla gegantera Iluro-
Mataró, Colla Castellera Passerells 
del Tecnocampus i colla castellera 
Engrescats de la URL de Barcelona; 
Agrupació musical del Maresme, 
Boetucada, Bastoners de Mataró, 
grup ball de línia, Cançons de Pau, 
grup d'havaneres Vol de Gavines i 
Sala Cabanyes. Arrossada popular 
i venda de cava i llapis solidaris. 
Recollida d’aliments.

VARIS /

Wikimarató de música a Mataró 
i el Maresme
Dissabte 7 octubre / De 10 a 14h 
/ Arxiu Comarcal del Maresme (C. 
d’en Palau, 32. Mataró)
Trobada amb l’objectiu d’omplir la 
Viquipèdia d'informació de bandes 
i músics locals i comarcals.

Marxa BTT
Diumenge 8 octubre / 9h / Des 
del Passeig Jaume Brutau (Sant 
Andreu de Llavaneres)
Pels Corriols de Llavaneres.

Correllengua 2017
Dissabte 7 octubre / 18h / Plaça 
de l'Ajuntament (Mataró)
18h des de Can Xammar, cercavila 
de gegants i la fl ama de la llen-
gua. Recorregut: Can Xammar, c. 
Barcelona, pl. Santa Anna, la Riera 
i pl. l'Ajuntament. Parlaments i 
lectura del manifest a càrrec de 
Lola Casas. Xocolatada, balls dels 
Gegants, Gall Fer i Cavallets de 
Mataró. Actuació del grup d'ani-
mació infantil País de Cotó.

5a Festa de les Escoles Verdes
Dissabte 7 octubre / 17h / Font 
Picant (Argentona)
Organitza: Escoles d'educació in-
fantil i primàries, escoles bressol 
i l'Ajuntament d'Argentona. 
De 17 a 19h: Berenar saludable.
Tirolina. Jocs tradicionals amb 
Fefe i Cia. A les 18h: Espectacle 
"Festa a la Plaça" amb Fefe i Cia.
Bibliobosc. Taller de menjadores 
i nius, a càrrec de l'Escola Natura 
del Corredor. Mercat de productes 
elaborats amb material reciclat. 
Recollida d'aliments de la Creu 
Roja (llet, tonyina, llegums i oli). 

Firobi Festival de Titelles
Del 6 al 8 d'octubre / Vilassar 
de Mar
21è Festival de Titelles Vilassar de 
Mar Firobi Festival.

Festival: 'Tots som indígenes'
Dijous 12 octubre / De 13 a 19h / 
Parc Can Muntanyà (Caldes d'Es-
trac) / Donatiu: 2€.

FIRES /

Fira de Brocanters
Diumenge 8 octubre / De 10 a 15h 
/ La Riera (Arenys de Mar)
Venda de productes usats per a la 
decoració, el gaudiment personal 
o el col·leccionisme, tot tipus de 
curiositats i tresors. Associació 
Col·leccionisme Nou i Vell Crisàlide. 

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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RUTES I VISITES //

La Casa Coll i Regàs
Dies 7 i 8 octubre / Dissabte 18h i 
diumenge 12h / Casa Coll i Regàs. 
Fundació Iluro (C. Argentona, 55. 
Mataró) / 6€. Reserva: 682156765 
i visites@casacolliregas.cat.
Visites guiades a l'obra de l'arqui-
tecte Puig i Cadafalch. 

Campanar de Santa Maria
Dissabte 7 octubre / Horaris: 11, 
12, 13, 17 i 18h / Basílica de Santa 
Maria (Mataró)
Visites guiades en el marc de la ce-
lebració de les Jornades Europees 
de Patrimoni.

Conjunt barroc dels Dolors
Dissabte 7 octubre / Horaris: 
11.30, 12, 12.30, 18.30, 19 i 19.30h 
/ Basílica Santa Maria (Mataró) / 

Inscripcions: 659.132.649. Preu: 
8€. Estudiants i jubilats: 8€.
Visita a la Sala de Juntes del con-
junt barroc mataroní.

Ruta teatralitzada Puig i 
Cadafalch. Mataró - Argentona
Dissabte 7 octubre / 10h / 
Ajuntament de Mataró / Preu: 
10€. 7,50€ (+65 i de 8 a 16 anys). 
Gratuït fi ns a 7 anys.
Visita guiada teatralitzada a diver-
sos edifi cis modernistes de l’ar-
quitecte Josep Puig i Cadafalch.

Darreres intervencions arque-
ològiques a Torre Llauder
Diumenge 8 octubre / 12h / Vil·la 
romana de Torre Llauder (Mataró) 
Jornades Europees de Patrimoni. 
Visita guiada a càrrec de l’arque-
òleg i codirector de l’excavació, 
Joaquim Garcia. 

El modernisme a Mataró
Diumenge 8 octubre / 11h / 
Ajuntament de Mataró
Ruta urbana pels edifi cis més signi-
fi catius del modernisme mataroní.

'Interpretació del paisatge are-
nyenc al llarg del temps'
Diumenge 8 octubre / 10h / 
Escales del Port d'Arenys de Mar
Jornades Europees del Patrimoni. 
Passejada amb Enric Badosa, biò-
leg, explicant les modifi cacions que 
s'han produït en el nostre paisatge 
des de principis del segle XX.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

RUTA /

'Fonts del Corredor, biodiver-
sitat i qualitat de les aigües'
Dissabte 7 octubre / De 10 a 14h / 
Punt de trobada: Camp de futbol 
Can Bruguera (Mataró)
Sortida a peu per fonts de la 
Serralada del Corredor. Jornades 
Europees del Patrimoni. 

VISITA /

Visita teatralitzada a la vil·la 
romana de Torre Llauder
Dissabte 7 octubre / 19h / 
Vil·la romana de Torre Llauder 
(Mataró) 
Visita teatralitzada a la vil·la ro-
mana de Torre Llauder. Dins les 
Jornades Europees de Patrimoni. 

on?quan?
¿saps on hi caben el concert del cap de setmana, el monòleg de 
demà, el proper acte cultural, la presentació del llibre que vols, la 
propera obra de teatre, l’exposició que volies anar a veure i el se-
güent espectacle de dansa?

fàcil! a www.totmataro.cat/agenda

Agenda www.totmataro.cat/agenda 
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CASALS //

Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Excursions: Dijous 19 d'octubre 
Peixatada a Alcover - Montblanc. 
Preu 47€. • Actuacions: Dimarts 
17d'octubre a les 17h, Actuació mu-
sical a càrrec del grup 'Matinades 
de Cirera' del Casal de Cirera. • Ball 
dimecres 16,30h a la Sala del Bar. • 
Activitats i tallers: Pintura a l’oli. 
Puntes coixí. Coral. Informàtica. 
Grup Musical.

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). 

ACTIVITATS //

Xerrada-Taller de Memòria 
Dissabte 7 octubre / De 10 a 12h 
/ CIDIE (c. Velázquez, 66. Mataró) 
/ Gratuït.
Xerrada-Taller de Memòria de gent 
gran a càrrec de la Dra. Cristina 
Vidal Martí.

'Ioga i relaxació'
Dimarts 10 octubre / 17h / 
C.C.Calisay (Riera Pare Fita, 31. 
Arenys de Mar)
Sessió gratuïta de ioga i relaxació 
per a gent gran.

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

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

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. 
• Cursos i activitats: anglès, català, 
conversa en anglès, club de lectura, 
taller de memoria, català, informà-
tica, photoshop, puntes de coixi, 
patchwork, pintura i dibuix, pintura 
sobre roba, modisteria, art fl oral, 
manualitats, tai-txi, qijong, seitai, 
gimnasia rítmica, balls de saló, balls 
en línia, sevillanes, castanyoles, co-
untry, caminades. • Coral: Si voleu 
cantar a la coral del Parc, falten can-
taires. • Viatges: sortida 17 d'octu-
bre a les fonts del Llobregat, dinar 
a Sant Corneli, preu 40€. Sortida 
prenadal a Pineda, del 24 al 26 de 
novembre, preu 139€ (regal d'un 
magnifi c lot de nadal). • Balls: Ball, 
cada diumenge i festius a les 17h. 
Sopar ball, segon dissabte del mes.

Per a enviar informació:

Email: agenda@totmataro.cat
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Radina Merdjanova
Les Esmandies Casal de Barri 
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) / 
Del 6 al 27 d'octubre.
Dibuixos i pintures de Radina 
Merdjanova.

'Mantes solidàries'
Casal El Castellet (c. Agustí 
Vendrell i Solé, 11. Cabrera de Mar) 
/ Del 10 al 17 octubre. Inauguració: 
dimarts 10 a les 18.30h. 
Projecte iaiArt de Cabrera Solidària.

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

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

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

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

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

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

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

Josep Puig i Cadafalch 
Biblioteca Popular Fundació Iluro 
(C. d’en Palau, 18. Mataró) / Fins 
al 30 de desembre.
Recull bibliogràfi c, dins la cele-
bració de l'Any Puig i Cadafalch.

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

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

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

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

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

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

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

Can Serra. Museu de Mataró (El 
Carreró, 17, Mataró) / Exposició 
permanent. Visita guiada: 'D'Iluro 
a Mataró', dissabte 7 d'octubre 
a les 18h. 
• "Iluro, ciutat romana". 
• "Mataró, ciutat mediterrània". 

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

INAUGURACIÓ /

'Mataró per Puig i Cadafalch. 
Llums i ombres'
Museu Arxiu Santa Maria (c. Beata 
Maria, 3. Mataró) / Fins al 28 d'oc-
tubre. Visita guiada: dissabte 7 
d'octubre a les 18 i 19h.
Repàs cronològic a la vida de l'ar-
quitecte mataroní. 
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Col·laboren:Patrocini institucional:Amb el suport de:

Organitza: + Informació:

SHOW
ROOM
URBÀ
Mataró
14 oct.
10 a 20.30h 
La Rambla

   "Som catalans i som espanyols 
i volem sortir al carrer pacífi ca-
ment a dir que estem en contra 
de la independència i a favor de 
la convivència". Són paraules de 
José Casado, un dels impulsors de 
la marxa pacífi ca convocada per 
dissabte a les 17h a Mataró. Un 
grup ciutadà ha organitzat aquest 
acte, que començarà a la Plaça de 
Rafael de Casanova i acabarà da-
vant de l'Ajuntament. 

L'acte començarà amb una ofre-
na fl oral al monòlit de Rafel de 
Casanova: "Ens sentim catalans i 
volem tenir aquest gest", assegu-
ra un dels impulsors de la marxa. 
Des d'aquest punt es dirigiran a 
l'Ajuntament. 

La marxa, assegura el grup im-
pulsor, "es convoca després del 
referèndum per a evitar enfron-
taments innecessaris entre la so-
cietat, partidaris i no partidaris 
de la secessió" i adverteixen que 
"els únics símbols permesos són 
els que representen a tots els ma-
taronins: la bandera i l'escut de 
Mataró, la bandera senyera i la 
bandera rojigualda espanyola". 

Tenen com a màxim objectiu 
evitar incidents i adverteixen amb 
l'expulsió de la manifestació si es 
dóna qualsevol comportament in-
cívic o antidemocràtic". Hi esperen 
centenars de persones.

Avui a les 17h des de la 
Rafael de Casanova

Marxa "per la 
convivència i contra 
la independència"

No serà una marxa ultra  Daniel Ferrer 

Ciutat
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Farmàcies

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

Obertes tot l'any de 9 a 22h

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

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

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

Obertes de dilluns a dissabte

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

El cervell plàstic i 
l'epigènia?

La ciència avança i ens presenta 
descobertes noves. Una d'aques-
tes és, ja fa cert temps certament, 
que s'ha descobert que el cervell 
és plàstic; és a dir, pot canviar. Les 
neurones es refan, abans es nega-
va. No estem determinats només 
pel programa genètic i el cervell. 
Hi ha també el desenvolupament 
epigenètic. Què vol dir? Epi: so-
bre; genètic: gens. Nous factors 
(epigenètics): els gens en contac-
te amb l'entorn juguen un nou 
paper fonamental. El gen és una 
bombeta que li cal un interruptor 
que és l'entorn. Una conseqüència 
d'aquesta nova perspectiva és el 
fet de poder gestionar, si un s'ho 
proposa, les pròpies emocions. A 
més, l'experiència ho ha confir-
mat sempre. A més, el concepte 
d'educació a l'escola ha de canvi-
ar de dalt a baix. No es pot reduir 
l'ensenyament només a la lògica, 
a saber de memòria. La creativi-
tat hi és. El raonament propi hi 
és. També és cert que la societat 
tecnològica, de coneixements i de 
canvi no ho afavoreix. Conrea el 
"pensament únic" i no el propi. 
Això ho demana el món financer i 
el món polític. Si un no pensa críti-
cament per si mateix/a, hom entra 
a una nova classe d'esclavatge. Som 
una nova societat d'esclaus però 
moderns. ¿No es porta la feina a 
casa a través de l'ordinador? Les 
24 hores connectat per l'empresa 
o altres afers? Llibertat o esclavat-
ge? L'entorn influeix moltíssim. 
Cada vegada té més pes. D'aquí 
el valor de l'ambient de família 
o amical: Interruptor i bombeta.. 

JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Apunts
psicològicsSèniors

Quelcom no funciona 

Qui més qui menys s'adona que 
quelcom no funciona del tot bé, en 
una societat que condemna als joves 
i als aturats majors de 40 anys, a te-
nir grans dificultats per trobar feina 
estable i a haver de fer-ho en el món 
del precariat, amb salaris de misè-
ria molt propers als del tercer món. 
També que quelcom està canviant, 
promogut per una transformació 
digital i la seva seqüela de robotit-
zació, que de forma inexorable està 
condicionant el futur d'una nova 
societat, totalment desconeguda, 
que pot servir per beneficiar a tota 
la humanitat o només a una petita 
part més depredadora, culpable 
de la creixent desigualtat social i 
la desfeta de l'estat del benestar.

Davant d'aquesta situació tan 
negativa, una petita part del col-
lectiu sènior, que arribarà a ser una 
tercera part de la població, es plan-
teja recuperar un dels principis bà-
sics del bressol de la democràcia de 
Grècia, la de deliberar junts joves i 
sèniors, en els assumptes que més 
els afectaven. Consideraven que 
l'autèntica força consistia a associ-
ar i barrejar la il·lusió i vitalitat dels 
joves amb l'experiència i maduresa 
dels sèniors.

Es per tot això que cal estimar 
convenient, que en una societat 
per a totes les edats, centrada en 
les persones i no en els diners, que 
camina cap una imparable digitalit-
zació, proposar i promoure un pacte 
Intergeneracional, per fer possible 
que aquesta digitalització fos vàlida 
per a tothom. Caldria seguir l'exem-
ple que avui dia es dona entre avis i 
nets. No fer-ho, podria suposar una 
greu irresponsabilitat, i, qui ho vol?.

JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com
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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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Política: Cugat Comas

 L'Ajuntament de Mataró no sap 
com concretar l'anunciada taxa 
especial per fi nançar la neteja que 
genera el fenomen del 'botellón' 
a la zona del Pla d'en Boet. Les 
ordenances fi scals pel 2018 que 
el govern ha començat a tramitar 
no recull aquesta mesura que la 
regidora Núria Moreno va posar 
sobre la taula el mes de febrer, en 
el marc de les inspeccions anunci-
ades a tots els locals d'oci nocturn 
de la ciutat. El regidor de serveis 
centrals Juan Carlos Jérez reconeix 
que "aquesta proposta de taxa té 
problemes tècnics" i advoca per 
intentar buscar un acord amb 
els operadors davant la difi cultat 
d'imputar els costos extraordinaris 
de neteja que provoca l'ocupació 
massiva de via pública les nits de 
cap de setmana a la zona d'oci 
nocturn de la ciutat. Va ser el ma-
teix govern el que va anunciar una 
taxa especial que més de mig any 
després no s'ha concretat.

Núria Moreno afi rmava al febrer 
que la taxa o preu públic era "un 
primer pas per la corresponsabili-
tat en què cal treballar, són els ope-
radors els que atreuen molta gent 
cada nit de divendres i dissabte i és 

El projecte d'ordenances fiscals per 2018 no recull la 
proposta per "problemes tècnics" per definir-la

l'Ajuntament el que ha d'assumir 
una despesa extra".

La proposta no va tenir una sin-
gladura fàcil, des del primer mo-
ment. D'entrada perquè la ma-
teixa Moreno va desviar a la taula 

de treball amb l'oci nocturn, que 
gestiona la regidora de Promoció 
Dolors Guillén, la negociació amb 
el sector d'aquesta mesura, sense 
el coneixement previ de la regidora 
convergent.

L'oposició del sector

També s'hi va oposar amb fermesa 
el Gremi d'Hostaleria i Turisme,  
contraris a l'aplicació d'una nova 
fi gura impositiva "per serveis que 
ja paguem", segons van dir en un 
comunicat. Els locals consideren 
que la brutícia que es genera a 
la via pública no la creen els es-
tabliments "sinó els nois i noies 

L'Ajuntament no sap com aplicar la taxa 
'anti-botellón' que va anunciar al febrer

La neteja dels efectes del botellón al Pla d'en Boet suposa una forta inversió Daniel Ferrer 

que accedeixen a la zona, molts 
dels quals no entren als locals", 
recordaven que "els empresaris 
ja paguen la brossa que generen a 
l’interior dels seus locals, via taxa 
de recollida d’escombraries o mit-
jançant certifi cacions de terceres 
empreses que presten aquests ser-
veis de recollida".

Ara, la proposta de taxa especial 
es refreda encara més al quedar 
fora de les ordenances. Juan Carlos 
Jerez reconeix la complexitat de 
la proposta i assegura que hi ha 
"diferents problemes tècnics, com 
defi nir clarament quins són els fets 
imposables, delimitar clarament 
l`àrea d'acció o diferenciar clara-
ment establiments d'oci nocturn 
i d'altres tipus". En aquest sentit 
la proposta es manté en espera, 
a fi  d'intentar fi nançar les despe-
ses en neteja, enllumenat i vigi-
lància que l'Ajuntament afronta 
cada nit festiva al Polígon i s'està 
estudiant en quin format podria 
concretar-se. "Ho hem d'estudiar 
per veure en quin àmbit podem ac-
tuar. Podria ser una taxa de brossa 
o una de vigilància especial però, 
si no trobem el mecanisme, potser 
haurem de renunciar a que sigui en 
forma de taxa i buscar un acord", 
explica Jerez.

8

Vuit mesos després del 
cas The Bot tampoc s'ha 
concretat, com s'havia 
anunciat, el nou Pla d'Oci 
Nocturn de la ciutat
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Salut: Redacció - ACN

 Un estudi de la Unitat de Joc 
Patològic de l'Hospital de Mataró 
alerta d'un augment signifi catiu de 
la ludopatia online. Si bé el nom-
bre de pacients atesos per addic-
ció al joc ha estat sostingut des 
de 2011, aquells que s'hi adrecen 
per problemes relacionats amb els 
jocs d'atzar online ha passat de ser 
insignifi cant –representava un 3% 
dels casos– a suposar ja un 25%. 
Per contra, es constata una caiguda 
substancial del jugador presencial 
de màquines escurabutxaques, que 
passen de representar el 90% dels 
casos el 2011, a ser el 60% el 2016. 
En aquest sentit, els professionals 

L’Hospital de Mataró alerta que les apostes per internet 
són més nocives que no pas les escurabutxaques

avisen que les apostes per inter-
net afecten una població més jove 
i tenen un potencial d'addicció 
més fort.

En aquest sentit, un recent es-
tudi elaborat per un equip del 

Consorci Sanitari del Maresme, i 
que ha liderat la psicòloga Cristina 
Martínez, revela que l'edat mitjana 

La ludopatia online creix i ja representa el 
25 per cent dels casos d'addiccions al joc

Les apostes online representen un potencial de ludopatia important

L'estudi l'ha elaborat l'Hospital de Mataró

Cedida

 Daniel Ferrer 

del jugador online està al voltant 
dels 28 anys, mentre que la dels ju-
gadors patològics de màquines es-
curabutxaques està en els 33 anys.

Augmenta la ludopatia online

L'estudi alerta que el joc online 
també té un major potencial d'ad-
dicció, ja que el temps que trans-
corre des de l'inici de la conducta 
de joc fi ns que el jugador desenvo-
lupa l'addicció és de només quatre 
anys, mentre que els jugadors de 
màquines escurabutxaques triguen 
fi ns a nou anys en desenvolupar 
l'addicció.

L'estudi també posa de manifest 
que el jugador online juga més so-
vint, aposta quantitats més grans 
de diners, passa més temps ju-
gant, acumula més deutes, demana 
més diners, comet més actes de-
lictius per fi nançar el joc i té més 
problemes judicials per aquesta 
causa, que no pas els jugadors de 
màquines.

Pel que fa al tipus de joc, la lu-
dopatia online es basa sobretot en 
les apostes esportives (40% dels 
casos), així com el pòquer online 
(24%) o el casino online (24%). La 
borsa (10%) i el bingo (2%) són els 
altres jocs que més atreuen als 
navegadors.

40

El 40 per cent dels 
casos de ludopatia onli-
ne es basa en les apostes 
esportives
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A punt per a la tercera cursa solidària 
cicloturista: la Sepsis Challenge
La jornada del 15 d'octubre forma part del Mou-te amb Cor i permetrà recaptar fons 
per a la investigació que lidera Mataró contra la sèpsia

Solidaritat: Redacció

  El Consorci Sanitari del Maresme 
promou la Sepsis Challenge, una 
cursa cicloturista solidària que 
pretén conscienciar a la ciutadania 
sobre la incidència de la sèpsia i 
fomentar la formació professional 
en aquest àmbit. Es tracta d'una 
jornada solidària en benefi ci de 
les infeccions greus organitzada 
pel Club Ciclista Temps Esport. 

Aquesta serà la tercera edició de 
la Sepsis Challenge i tindrà lloc el 
dia 15 d'octubre al matí. Els seus 
participants recorreran 77 quilò-
metres amb un desnivell acumulat 
de 1.350 metres. Es tracta d'una 

marxa solidària que comença i 
acaba al TecnoCampus de Mataró 
i que l'any passat va comptar amb 
uns 400 participants.

Què és la sèpsia?
La sèpsia és una malaltia de tipus 
infecciós que aproximadament 
afecta cada any a més de 22.000 
mil catalans. L'any passat, concre-
tament, 4.000 persones malaltes de 
sèpsia van morir a Catalunya. Es 
tracta d'un procés infecciós gene-
ralitzat, una resposta infl amatòria 
molt intensa davant una infecció 
agressiva que, quan és molt greu, 
augmenta el risc de mort perquè 
lesiona altres òrgans. Els hospitals 

han impulsat l'elaboració d'un 
protocol que agilitzi la resposta 
sanitària en els pacients que pre-
sentin aquesta malaltia i així salvar 
més vides.

La Marató de TV3
La sèpsia és una de les patologies 
que es benefi ciarà enguany de la 
mítica marató organitzada per TV3, 
que se centrarà en les malalties 
infeccioses el pròxim diumenge 
17 de desembre de 2017. Serà la 
26a edició de la Mataró de TV3 i 
recaptarà diners per a la investi-
gació de les malalties infeccioses, 
les quals causen una de cada tres 
morts al món.

Data: El diumenge 15 d'octubre.

Lloc: Des del TecnoCampus.

Recorregut: De 80 quilòmetres.

Preu: El preu de la inscripció és de 35 euros 
amb mallot (pels primers 100 participants) o 
25 euros sense mallot.

La fitxa
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La Sirena Centre Natació Mataró només cau derrotat davant del 
CN Sabadell a la fi nal de la competició disputada a Mataró

SUBCAMPIONES DE CATALUNYA

núm. 1494
Del 7 al 12 d'octubre de 2017

totel Esport
www.eltotesport.com

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

COMUNICACIÓ CREATIVA
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el Esporttot
Víctor Fernàndez
Waterpolo  Quadis CN MataróEl Personatge

Parlem amb un puntal 
del Quadis en la 
classificació europea

Opinió Cugat Comas
Periodista el Tot Mataró

El passat 27 de setembre del 2017 
es complien 30 anys de la notícia 
que va segar la vida de quatre alpi-
nistes catalans i va deixar en estat 
de xoc el món de l’alta munta-
nya del país. Tot i que les notíci-
es fa tres dècades van tardar dies 
a arribar, es coneix que va ser el 
27 de setembre quan una fatal 
relliscada provocada per l’enru-
nament d’una cornisa va endur-se 
les vides d’Antoni Sors, Sergi 
Escalera, Francesc Porras i Antoni 
Quiñones. 

Tots ells eren membres 
de l’Agrupació Científico-
Excursionista de Mataró i des de 
llavors la fama de maleït d’aquest 
cim situat a la serralada de l’Himà-
laia al Nepal s’ha redoblat a casa 
nostra. De fet, aquest vuit mil és el 
segon amb més sinistralitat entre 
les muntanyes més altes del món, 
sols superat per l’Annapurna. El 
seu ascens és tècnic, cosa que el 
converteix en un dels més desit-
jats entre els millors alpinistes 
mundials.

Antoni Sors i la resta d’expedició 
tenien molt clar a quina munta-
nya s’enfrontaven. Ell mateix havia 
liderat una expedició fallida el 1984 
al Lhotse Shar, just l’any després 
de també quedar-se amb la mel als 
llavis camí de l’Everest. L’expedició 
que fa trenta anys s’enfilava camí 
dels 7.000 metres era experta. La 
fatídica i enorme esllavissada no 
va poder acabar amb l’ideari i els 
somnis de Sors i els seus, i així 
l’any 1990 una cordada formada 
per Manu Badiola i Carles Vallès 
va aconseguir fer el cim del Lhotse 
Shar seguint el projecte i la logísti-
ca del grup tres anys enrere. Va ser 
el seu millor homenatge. 

Quan vam recordar aquest fet a 
la web de la Fosbury –la revista de 
tot l'altre esport– els comentaris, 
comparticions i interactuacions 
es van multiplicar. Aquella fatídi-
ca caiguda, les quatre persones 
perdudes i la fatal notícia que va 
gelar famílies i amistats segueixen 
fent mal. 30 anys després, honor i 
memòria. 

30 anys de la caiguda al Lhotse Shar
Quatre mataronins van morir en l'ascens a aquest vuit mil

Agenda
CASA

VOLEIBOL 1a Estatal Fem.
UEC LG MATARÓ- CN SABADELL
Dissabte 7 | 19:45 h | Pavelló Euskadi

HANDBOL Plata Femenina
JH MATARÓ- AMPOSTA
Dissabte 7 | 18:00 h | Pavelló Teresa M. Roca

BÀSQUET Lliga EBA
MAT. PARC BOET.- GIRONA
Dissabte 7 | 20 h | Pavelló E.Millan
BÀSQUET Copa Catal. Fem.
PLATGES MAT.-MAT.DORI DORI 
Diumenge 8 | 12:30 h | Palau Mora

FUTBOL 2a Catalana
CE MATARÓ- SANT ADRIÀ
Diumenge 8 | 17 h | Municipal Centenari

 FORA
WATERPOLO Div.d'Honor Masc.
SANT ANDREU- QUADIS CNM
Dissabte 7 | 18:00 h | Piscina Pere Serrat
WATERPOLO Supercopa Est. Fem.
ST. ANDREU- LA SIRENA CNM
Dijous 12 | 12: 00 h | Pis. Nazaret de València

HANDBOL 1a Estatal Masc.
BM LA ROCA- JH MATARÓ
Dissabte 7 | 18:15 h | Pavelló La Roca

BÀSQUET Lliga EBA 
CORNELLÀ.-MATARÓ FEIMAT
Dissabte 7 | 18:30 h | Pavelló Cornellà
+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO
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La Sirena CNM s'ha de conformar 
amb un altre subcampionat

La gran actuació de Willemsz a la porteria no va impedir la derrota. | DANIEL FERRER

Va perdre la final de la Copa 
Catalunya davant el CN 
Sabadell

La Sirena CN Mataró no va poder 
donar la sorpresa i es va haver 
de conformar amb el subcampio-
nat de la Copa Catalunya després 
de perdre davant l'insaciable CN 
Sabadell, en final jugada al com-
plex Joan Serra del CN Mataró, que 
era la sisena de l'equip mataroní 
en aquesta competició.

El CN Sabadell s'imposa 
a la final

El partit va començar amb recital 
de les dues porteres, fins que la ne-
ozelandesa Liana Dance ha pogut 
obrir el marcador. Però ràpidament 
les sabadellenques van capgirar el 
marcador abans d'acabar el primer 
quart. I en el segon van tancar la 
defensa molt bé i van ampliar la 
diferència fins l'1-4 al descans.

A la represa va pujar la diferència 
als quatre gols, però dos gols en 
atacs consecutius de Ciara Gibson 
i Helena Lloret van donar una mica 
d'emoció al darrer quart (3-5). Però 
en aquest les vallesanes no van 
perdonar i l'equip local mai va te-
nir opcions de guanyar.

Guanyen una semifinal 
una mica estranya

L'equip de La Sirena CN Mataró, 
no s'havia deixat sorprendre en la 
semifinal pel CN Sant Andreu, com 
havia passat en les dues tempora-
des anteriors, i en el partit jugat 
el divendres a la tarda va classifi-
car-se per a la seva sisena final de 
Copa Catalunya. 

Però va ser un partit una mica 
estrany. De seguida Liana Dance 
va marcar des de la boia i a partir 
d'aquell moment es va veure un 

equip andreuenc molt nerviós i 
impotent per superar la defensa 
de l'equip mataroní, que compta-
va al darrere amb una excel·lent 
Debby Willemsz, que ho aturava 
tot. Helena Lloret i Marina Zablith 
van fer pujar el 0-3. I quan ja s'aca-
bava el quart, sobre la botzina, la 
portera holandesa es va treure 
de la mà un gran xut parabòlic 
que va superar la posició avança-
da de la portera andreuenca per 
col·locar el 0-4. Aquest darrer gol 
va deixar tocat l'equip de Javier 
Aznar que a l'inici del segon quart 
va encaixar dos gols més, i amb 
el 0-6 favorable a La Sirena es va 
arribar al descans.

Però a la represa va canviar tot. 
La defensa andreuenca va sortir 
molt motivada i carregada d'or-
gull va dificultar el joc de les si-
renes, que van anar errant un xut 
rere l'altre. I l'equip d'Aznar es va 
posar amb un inquietant 4-6 a falta 
de més de cinc minuts per dispu-
tar. Però llavors un gol de Carla 
Graupera va trencar la sequera de 
més d'un quart d'hora per posar 
el 4-7, que ja va decidir el matx.

Ara toca la Supercopa 
Estatal

Abans de l'inici de la lliga de Divisió 
d'Honor (el 21 d'octubre), que co-
mençarà amb un altre CN Sabadell-
La Sirena CN Mataró, els dos equips 
es podrien tornar a trobar en una 
altra final el pròxim 15 d'octubre 
en la Supercopa Estatal.

En aquesta ocasió, la federació 
espanyola ha portat aquesta com-
petició a València, i amb la llumi-
nosa idea de no fer-ho en dos dies 
seguits, sinó que les semifinals se-
ran el dijous 12 d'octubre i la final 
el diumenge 15. A les semifinals La 
Sirena es trobarà amb el CN Sant 
Andreu, al qual va derrotar el passat 
divendres en la semifinal de la Copa 
Catalunya. L'altra la disputen CN 
Sabadell i CN Moscardó de Madrid.

4  LA SIRENA CNM

8  CN SABADELL

LA SIRENA CNM: Debby Willemsz, 
Laura Vicente, Marina Zablith, Helena 
Lloret (1), Clàudia Abad, Júlia Nieto (1), 
Clara Cambray, Ciara Gibson (1), Marta 
Bach, Liana Dance (1), Júlia Soler, Carla 
Graupera, Júlia Arjona (ps)..

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

5  CN SANT ANDREU

7  LA SIRENA CNM

LA SIRENA CNM: Debby Willemsz 
(13 aturades); Laura Vicente, Marina 
Zablith (1), Helena Lloret (2), Claudia 
Abad, Maria Bernabé, Clara Cambray 
(1), Marta Bach, Liana Dance (1), Júlia 
Soler, Carla Graupera (1), Júlia Arjona 
(p.s.).

PARCIALS: 0-4, 0-2, 2-0, 3-1.
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El Quadis CN Mataró supera la 
primera fase de l'Eurocup LEN

La plantilla 2017-1018 del Quadis CNM. | CN MATARÓ

Va quedar en quart lloc, gua-
nyant el partit clau de forma 
agònica contra el Kosice

El Quadis retornava la setmana 
passada a la competició europea 
i ho feia en un grup complicat de 
l'Eurocup LEN, on es va trobar amb 
quatre rivals molts complicats i no-
més un de senzill i va aconseguir la 
classificació per a la segona ronda 
gràcies a una victòria agònica en 
el tercer partit davant el Kosice 
eslovac.

En el primer partit del dijous 
–en el que era el 50è partit del 
Quadis CN Mataró en competició 
Europea– va lluitar de valent contra 
el Primorac Kotor de Montenegro, 
que era el favorit del grup, però es 
va enfonsar en el tercer quart i tot 
i els sis gols de l'argentí Germán 
Yáñez va cedir per 12-8, amb par-
cials de 2-2, 4-3, 4-2, 2-2.

El divendres es va topar amb 
l'altre "coco" del grup, el Miskolci 
d'Hongria, que a l'empara del seu 
ambient va anar obrint forat poc 
a poc per acabar guanyat per 8-13, 
amb parcials de 2-3, 1-2, 3-5, 2-3.

En el tercer partit del dissabte 
al migdia es jugava pràcticament 
la classificació davant el Hornets 
Kosice d'Eslovàquia. I es va viure un 
partit autènticament dramàtic que 
va acabar amb victòria mataronina 
gràcies a un penal transformat en 
el darrer segon.

L'equip eslovac va anar quasi 

sempre per davant (6-4 al des-
cans), però el Quadis va igualar 
amb dos gols de Veich, i a partir 
d'allà l'emoció va ser màxima. Ja 
cap al final amb empat el Quadis 
va defensar molt bé una inferiori-
tat i en el darrer atac va forçar un 
penal que Yáñez va transformar 
per fer el 10-11.

El mateix dissabte a la tarda el 
Quadis va trobar-se amb el rival 
més fàcil, el Hannover d'Alemanya 
al qual va derrotar per 4-13, en un 
partit molt plàcid (2-5 al descans).

I el diumenge contra l'Shturm 
Chehov de Rússia es jugaven el 
tercer lloc i va ser un altre partit 
molt emocionant que en aquesta 
ocasió va caure del costat rival. No 
va començar bé (2-5) i el Quadis tot 
el que va poder fer és acostar-se a 
un gol (7-8) i al final amb el 13-14.

Els jugadors del Quadis CN Mataró 
amb Beto Fernàndez i Jordi Garcia a la 
banqueta, en aquests cinc partits van ser 
Mario Lloret i Xavier Casabella (el jove que 
va fer el seu debut europeu en el partit 
contra el Hannover) com a porters; Ramiro 
Veich (4), Josep Puig (1), Marc Corbalán (4), 
Víctor Fernàndez (13, destapant-se com 
a golejador a part de la seva gran tasca 
defensiva), Edu Mínguez (5), Lluc Bertran, 
Samu Ruiz, Àlex Codina (2), Pol Barbena (4), 
Albert Merino (1) i Germán Yáñez (19, que 
fou el puntal ofensiu).

CLASSIFICACIÓ FINAL (classificats els 
quatre primers): Miskolci 15, Kotor i Shturm 
Chehov 10; QUADIS CN MATARÓ 6; Kosice 3; 
Hannover 0.

Serà la 28a temporada a la 
màxima categoria estatal

Aquest dissabte el Quadis després 
del dur treball de la setmana pas-
sada inicia la seva participació a la 
Divisió d'Honor estatal. Serà la 28a 
participació –26a consecutiva– de 
l'equip del Centre Natació Mataró. 
El seu millor resultat de la fase re-
gular va ser el tercer lloc de la tem-
porada 2013-14, seguit pels quarts 
llocs de les temporades 03-04, 04-
05, 09-10, 10-11 i 16-17. Cal destacar 
que en sis ocasions ha arribat a 
les semifinals del "play-off" pel 
títol. La primera va ser la tempo-
rada 2001-02, després d'eliminar 
el Barceloneta a quarts de final, 
i després les temporades 03-04, 
04-05, 10-11, 13-14 i 14-15.

La primera jornada del dissabte 7 
d'octubre ens porta aquests partits:
Echeyde Tenerife- Molins de Rei
Barceloneta- CN Barcelona
Canoe- Mediterrani
Terrassa- Catalunya
Sant Andreu- QUADIS CN MATARÓ (18 h)
Navarra- Sabadell

El Quadis CNM comença en una 
piscina no pas fàcil com és la Pere 
Serrat del Sant Andreu, sisè clas-
sificat la temporada passada a la 
fase regular. 

El balanç en aquella piscina, que 
no se li dona del tot malament a 
l'equip mataroní, és tretze victòries, 
quatre empats i quatre derrotes, en 
els 21 partits de lliga disputats. Però 
no es perd allà des de la temporada 
2006-07 i la temporada passada es 
va guanyar per un 11-21 que deuen 
tenir clavat els andreuencs.

Comença la 
Divisió d'Honor
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23 JOVENTUT MATARÓ

33 GRANOLLERS B

JOVENTUT MATARÓ: Quico Sola i 
Julian Felenbok porters, Jan Bonamusa 
(1), Dani Aguilera (6), Oriol Vaqué, 
Bernat Muñoz (4), Bernat Bonamusa 
(2), Manel Núñez (4), Eric Zambrano 
(1), Jaume Pujol (1), Rubén Tardío, Oriol 
Prat (3), Lluís Plaza (1).

PARCIALS CADA 5': 3-1, 4-3, 6-7, 6-10, 
8-11, 10-15 descans; 12-20, 14-22, 16-25, 
18-26, 20-30, 23-33.

36 AGUSTINOS ALACANT

31 JOVENTUT MATARÓ

JH MATARÓ: Laia Argelich i Marta Espejo, 
porteres; Ona Muñoz (8), Clara Poo (8), San-
dra Fargas (2), Maria Murillo (3), Isa Latorre 
(3), Saray Romero (4), Marina Seda (1), Ain-
hoa Gonzàlez, Z. Verdugo (2), I. Rodríguez.

PARCIALS CADA 5': 5-2, 8-6, 12-7, 15-
10, 15-14, 19-17 descans; 20-19, 24-21, 27-
24, 30-25, 33-30, 36-31.

1A ESTATAL
MASCULINA

Es va jugar la tarda de l'1-O 

El Joventut Mataró tenia una difícil 
papereta amb la visita del Granollers 
B, el vigent campió, en partit de la 
1a Estatal. I la situació es va tornar 
molt més complicada pel fet que el 
partit es jugava el diumenge a la 
tarda en uns moments en els quals 
tots sabem el que s'estava vivint a 
Catalunya. Molts jugadors dels dos 
equips demanaven no jugar, sobre-
tot tenint en compte que s'havien 
ajornat els partits de competicions 
catalanes en tots els esports, però 
pel fet de ser competició estatal es 
va acabar jugant.

El partit, que es jugava el diu-
menge a la tarda perquè havia de 
ser retransmès per La Xarxa en 
directe (finalment es va emetre 
dimecres en diferit), no va tenir 
massa història i va ser dominat 
per l'equip vallesà davant un equip 
mataroní que, a més tenia diversos 
jugadors lesionats i altres minvats 
de condicions, i que només va re-
sistir durant el primer quart d'hora, 
després d'un bon inici de partit. Al 
descans ja perdia de 5 gols i a la 
represa es va duplicar la diferència.

Repòquer de líders
3a jornada (1 octubre) 
OAR Gràcia - Sant Joan Despí ........22-21
Bordils B- Palautordera ................... 30-31
JH MATARÓ - Granollers B ...............23-33
Sesrovires- S.Est. Palautordera ....35-24
Sant Quirze- Sant Vicenç .................33-21
Sarrià- La Roca ..................................26-27
S. Martí Adrianenc- Sant Cugat.....26-24
Esplugues- Montcada........................ 21-18

Classificació 
Sant Quirze, Esplugues, OAR Gràcia, 
Sesrovires, Sant Martí Adrianenc  6; 
Granollers B 5; La Roca 4; Sarrià 3; 
JOVENTUT MATARÓ, Palautordera, Sant 
Joan Despí 2, Montcada, Sant Vicenç, 
Bordils B, Sant Cugat, Sant Esteve Pa-
laut. 0.
4a jornada (7 octubre)
La Roca- JH MATARÓ (DS, 18:15 h) 
Partit de màxima rivalitat amb l'afegit 
que el tècnic dels roquerols és Hèctor 
del Pino, exentrenador del Joventut.

El Joventut és desè 

4a jornada (1 octubre)
OAR Gràcia - Amposta ......................26-21
Agustinos Alacant-JH MATARÓ  ......36-31
Sant Joan Despí - S Vicenç .............16-26
Mislata - Lleidatana ......................... 30-26
La Salud Tenerife- Dominicos ......... 31-18 
Morvedre- S. Quirze ...........................33-21
Elda - La Roca.....................................29-24
Classificació
Elda, Morvedre 8, Mislata 7; OAR Gràcia 
i Sant Joan Despí 6; La Salud Teneri-
fe, Sant Vicenç, Agustinos Alacant 4, 
La Roca, JH MATARÓ, Sant Quirze 2;  
Amposta 1, Lleidatana i Dominicos Za-
ragoza 0 .
5a jornada (7 octubre)
JH MATARÓ - Amposta (DS, 18 h)

Un altre bon partit al Pavelló 
Teresa Maria Roca
El JH Mataró rep l'Amposta un equip 
amb experiència a la categoria però 
que ha començat molt malament i en-
cara no ha guanyat. Però de ben segur 
seran perilloses.

No poden frenar l'atac alacantí

Derrota clara en un partit jugat 
en un moment difícil

El femení del Joventut no va po-
der puntuar a la pista de l'Agustinos 
d'Alacant en partit jugat el dissabte. 
Després de la derrota l'equip de Rosi 

Hernàndez baixa al desè lloc de la 
classificació. El partit va començar 
malament per al Joventut, que te-
nia la baixa important de la porte-
ra Noemí Pérez, i als tres minuts 
l'equip alacantí ja dominava per 4-1. 
Tot i els intents de l'equip mataroní, 
amb bon joc en atac, no es va poder 
frenar l'ofensiva rival i al descans 
l'Agustinos dominava per 19-17. A 
la represa el Joventut va semblar 
d'entrada tornar de ple en la lluita 
pel triomf (19-19), però un parcial 
local de 5 a 0 va obrir el marcador 
fins un marge que acabaria sent el 
del final del partit.

Plata Estatal Fem.

Sense opció. | ARXIU
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el Esporttot FUTBOL SALA

Imatge de la presentació. | CEDIDA

Sense sort els d'Albert Sabaté. | ARXIU

El Futsal Aliança Mataró va patir la 
primera derrota de la temporada 
en un dia on el resultat del par-
tit era el de menys, ja que el que 
estava passant al país deixava en 
un segon terme qualsevol esde-
veniment esportiu. Aquest Futsal 
Aliança Mataró - Barceloneta es va 
jugar en un ambient enrarit, i els 
visitants que van estar més preci-
sos, sobretot a la primera meitat 

del partit, es va emportar el triomf 
per un ajustat 2 a 3 de la capital 
maresmenca.

Derrota de l'Aliança Mataró en un 
dia on el resultat era el de menys

2A DIVISIÓ B
GRUP 3
El Manresa primer 
líder en solitari
4a jornada (30 de setembre)
Castelldefels - Cerdanyola ................. 6-3
Salou - Manresa ......................................1-4
Pallejà - La Unión ..................................4-5
ALIANÇA MATARÓ - Barceloneta........ 2-3
Dènia - CANET......................................... 2-7
CN Sabadell - Floresta ..........................7-3
Catgas - Linyola ...................................... 7-1
Escola Pia - Hospitalet .........................4-4

Classificació 
Manresa, 12; Catgas, 10; CN Sabadell i 
Salou, 9; Castelldefels i Barceloneta, 7; 
Pallejà i Hospitalet, 6; ALIANÇA MATARÓ 
(-1 partit), CANET i Dènia, 4; La Unión, 
Cerdanyola i Floresta, 3; Escola Pia, 1; i 
Linyola (-1 partit), 0.

5a jornada (7 i 8 d'octubre)
El Futsal Aliança Mataró visitarà el 
dissabte 7 d'octubre a les 18h el Pa-
velló municipal de Santa Coloma per 
enfrontar-se al La Unión-Las Palmas, 
un rival que es troba per sota a la 
taula classificatòria.

L'SPALL CFS Ciutat de Mataró 
aconsegueix la 1a victòria a 3a

En un diumenge de presentació, 
el CFS Ciutat de Mataró va derro-
tar el Montsant, estrenant-se a 3a.
La primera part va ser molt dispu-
tada amb ocasions pels dos equips. 
A la represa els mataronins van 
ser força més superiors. Capilla va 
anotar el primer, per després seria 
Abdel qui anotaria el segon gol i, 

3A NACIONAL
GRUP 1
Montcada, Lloret i 
Ripollet es queden sols 
a la segona jornada
2a jornada (1 d'octubre)
ST. JOAN VILASSAR - Fund. Grama ....4-4
Vacarisses- Isur ..................................... 6-3
Castellar - Lloret ....................................1-4
Sant Cugat - Ripollet ............................. 1-2
PREMIÀ MAR - Stufi Barcelona........... 6-3
SPALL CFS MATARÓ - Montsant .........3-0
Arrels - Vallseca ....................................5-6
Lliçà d'Amunt - Montcada .................... 1-5

Classificació 
Montcada, Lloret i Ripollet, 6; Vaca-
risses i Vallseca, 4; Studi Barcelona, 
SPALL CFS MATARÓ, Montsant, Isur Te-
rrassa, PREMIÀ MAR, 3; Fund. Esp. Gra-
ma, 2; SAN JOAN VILASSAR i CAstellar, 
1; Lliçà d'Amunt, Sant Cugat i Arrels, 0.

3a jornada (7 d'octubre)
Ripollet - SPALL CFS MATARÓ ....... 18:30h

2  ALIANÇA MATARÓ

3  BARCELONETA

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

3  SPALL CFS MATARÓ

0  MONTSANT

SPALL CFS MATARÓ: Sánchez (porter)
(1),  Alvárez, De-Gea, Carmona i Capilla (1); 
Macias, Bailo, El Merrouni (1), Moreno i Ro-
bles i Piñol.

per rematar-ho, Martí va marcar 
des de la seva porteria amb els vi-
sitants jugant amb porter jugador.
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DES DE 29.900 €*

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

 

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

 

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

AVENTURA.
ÉS AL NOSTRE ADN.

DISCOVERY SPORT.

 

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

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

Discovery_150x228_TOT MATARO_CAT_25-4-17.pdf   1   25/4/17   11:35
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PORCELÁNICO
RECTIFICADO 
75x75
1ª CALIDAD

13,10 € /m2

Por sólo

NOVEDADES
MOD. CANYON
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PORCELÁNICO
36x36
1ª CALIDAD
ANTIHIELO
ANTIDESLIZANTE CLASE-3

10,65€ /m2

Por sólo
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OPORCELÁNICO
15x90
1ª CALIDAD
IMITACIÓN MADERA

15,60 € /m2

Por sólo

STONE KLINKER GROUND

PAINT BEIGE
PAINT GREY
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el Esporttot FUTBOL

1  UE LLEFIÀ

0  CE MATARÓ

CE MATARÓ: Cesc, Víctor Yustos (Dani 
71'), Kiku, Sergio López, Isma (Marcel 
46'), Parri, Fiti (Sergi Sànchez 71'), Aitor 
González, Yousef, Rodri (Àlex Cañadilla 
46'), Bargalló (Ignasi 71').

GOLS: 10' Saliou (1-0).

SEGONA
CATALANA

L'equip groc-i-negre va perdre 
en un camp on ja va caure la 
temporada passada

El CE Mataró no va poder defensar 
amb èxit el seu lideratge de la 2a 
Catalana a Llefià, mentre als car-
rers s'estaven desenvolupant els 
fets que tots coneixem, i poc abans 
que se suspengués la resta de la 
jornada. Després de la seva mínima 
derrota cau al quart lloc ja a tres 
punts del líder, que és l'Europa B.

Un gol del Llefià als deu minuts 
va significar la primera derrota de 

L'Europa B sol a dalt

5a jornada (1 octubre)

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

Classificació 
Europa B 13; Llefià 12; SANT POL 11; CE 
MATARÓ 10; MASNOU 9; Districte 030 CE,  
Guineueta, Sarrià, Montcada 8; ARGENTO-
NA, Besós BV i LLAVANERES 7; Parc 5; Her-
mes i Canyelles 4; Piferrer 1; Sant Adrià i 
S.Andreu Barca  0.

6a jornada (8 d'octubre)

CE MATARÓ - Sant Adrià  (DG 17 h)
LLAVANERES- SANT POL (DS 19 h)
ARGENTONA- Parc (DS 17 h)
MASNOU - HERMES (DG 12 h)

A consolidar-se
El CE Mataró rep el Sant Adrià, equip 
de recent creació i que la temporada 
passada va perdre a Mataró per 1-0., 
i que és el cuer.  Aquest equip abans 
era la Catalana i havia perdut també 
al camp del Mataró dues vegades (2-0 
la 2013-14 i 4-0 la 2014-15). Fa molt, als 
anys seixanta el Mataró havia jugat 
tres contra l'Adrianenc a 3a Divisió i 
després la temporada 88-89 contra 
aquest mateix equip a la 1a Regional. 
També cal destacar l'interessant derbi 
maresmenc a Llavaneres amb la visita 
del Sant Pol, i el duel de l'Argentona 
que rep un rival directe a la zona 
mitja com és el Parc amb ganes 
d'escalar posicions.

RESULTATS DE LA BASE 
PREFERENT JUVENIL.-
Bordeta - CE  Mataró B ........................  1-2
PREFERENT CADET.-
CE Mataró - Vilassar de Dalt .............  2-2
DIVISIÓ D'HONOR INFANTIL.-
CE Mataró - Sant Andreu  ....................1-0

 El Mataró perd el liderat a Llefià

l'equip groc-i-negre aquesta tem-
porada. Després tots els esforços 
van ser inútils, i igual que la tem-
porada passada es va perdre per 
la mínima, després d'un matx molt 
tens i de poc joc.

3  POMAR

0  PLA D'EN BOET 

PLA D'EN BOET: Jairo, Marc Pérez, 
Collado, Lluc Pera, Marc Palau, Eric 
(Ordóñez 72'), Carlos Gonzàlez (Elias 
57'), Carrasco, Valle (Vela 43'), Cortés 
(Valencia 57') i Miquel (Daoudi 72').

Dos equips de 3a  que no guanyen

4  CABRILS

0  ROCAFONDA

ROCAFONDA: Cristian Gracia, Beren-
guel, Rosa (Touré 79'), Gerard Almazán, 
Dembo, Bou, Soto (Collado 79'), Aguila 
(Navarro 59'), Brassier, Kamby, Chenaki 
(Xavier Almazán 20').

El Pla d'en Boet va caure clarament 
a Badalona i continua sense acon-
seguir tastar el sabor del triomf 
i és penúltim de la classificació. 
L'equip local es va avançar quan 
faltaven deu minuts per al descans 
i a la represa va sentenciar amb 
dos gols en pocs minuts, passat 
el quart d'hora, el segon de penal.

El Rocafonda, equip afiliat al CE 
Mataró aquesta temporada, conti-
nua sense poder puntuar a la seva 
nova categoria. Van fer una bona 
primera part aguantant un equip 
de la part alta, però des del mo-
ment que van encaixar el primer 
gol als 62', es van enfonsar i van 
rebre tres gols més al tram final.

Derrota per la mínima a Llefià. | CEDIDA
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www.eltotesport.com |  P. 8FUTBOL

TERCERA
CATALANA

Tot continua igual

5a jornada (1 octubre)

MOLINOS- Premià Dalt.......................... 3-2
LA LLÀNTIA - Vilassar Mar B ...............0-0
Pomar - PLA D'EN BOET .......................3-0
Sant Vicentí- Poble Sec ......................... 1-1
CIRERA - Calella  ....................................3-0
Cabrils- ROCAFONDA  ............................4-0
La Salut- Arenys Mar ............................. 1-2
Young Talent- MATARONESA ...............4-0
Singuerlín - Lloreda .............................. 4-2
Classificació 
Young Talent, CIRERA 13, MOLINOS 
10, Cabrils, Singuerlín 9; Arenys Mar, 
LA LLÀNTIA 8; La Salut i Poble Sec 
7, Premià Dalt, Santvicentí, Calella 
6; Lloreda  i Pomar 5; MATARONESA, 
3; Vilassar Mar B 2; PLA D'EN BOET 1; 
ROCAFONDA 0.

6a jornada (7/8 octubre)
MATARONESA- Pomar (DS 16:30 h) 
Premià Dalt- LA LLÀNTIA (DS 17 h)
Arenys Mar- CIRERA  (DG 12 h) 
PLA BOET- Santvicentí (DG 12:30 h)
ROCAFONDA- Singuerlín (DG 17 h)
Poble Sec- MOLINOS   (DG 18 h)

No hi ha derbis
Segona setmana consecutiva sense 
derbis i altra vegada amb els tres 
equips mataronins més necessitats 
jugant a casa. A veure si, per fi, acon-
segueixen guanyar i agafar moral. 
Gran partit a Arenys de Mar on reben 
un Cirera imbatut encara.

El Cirera continua intractable 
a casa

4  YOUNG TALENT

0  MATARONESA

MATARONESA: Rabassa, Nabil, Carlos, 
Navarro (Hidalgo 80’), Espin, Beltran 
(Lianes 46’), Ariel, Moya (Axel 66’), Peque, 
Ibra (Cobos 66’), Chema, Edu, Carrasco 
i Marcosl.Els premianencs es van avançar 

als 2' de joc. Va reaccionar l'equip 
de Juanjo Palma, i va capgirar el 
marcador amb gols d'Óscar i de 
Toni Martín de penal. Els visitants 
van empatar abans del descans. A 
la represa el joc va baixar en inten-
sitat, guanyant en emoció. Grau va 
sentenciar a falta d'un quart d'hora.

3   CIRERA

0  CALELLA

CIRERA: Jan Pol, Ximillo, Albertito, 
Izar, Isaac, Alvaro Yustos, Pol Esperalba 
(Joan 59'), Albert Garrido (Matas 59'), 
Cristian Romero, Pereira (Baba 74'), 
Aleix Tarrés (Joel 74').

El Cirera va aconseguir una bona 
victòria davant el Calella en un par-
tit en el qual hagués pogut marcar 
més gols de no haver estat per la 
bona actuació del porter visitant.
Va marcar un doblet el golejador 
cirerenc Aleix Tarrés als 16' de la 
primera part i als 14' de la represa, 
aquest segon de penal comès so-
bre ell mateix. Va rematar la feina 

La Mataronesa va fer una bona 
primera mitja hora, tot i el joc dur 
del líder, però va rebre dos gols en 
el tram final de la primera part. A 
la represa els badalonins es van 
quedar amb deu, però van poder 
marcar dos gols més, mentre els 
arlequinats no tenien encert. 

0  LA LLÀNTIA

0  VILASSAR MAR B

LA LLÀNTIA: Lloret, Jerreh, Llavero, 
Xavier Artero, Serrano (Delfín 53'), Angel 
Vega (Yusupha 53'), Arafan (Ibra 74'), 
Salvia, Seidou (Omar 65'), Said, Montes 
(Chamarro 65')

3  MOLINOS

2  PREMIÀ DALT 

MOLINOS: Ramos, Gorka (Grau 65'), Keita 
(Marc 84'), Hèctor, Adrià Artero, Roca, Isra, 
Augusto Campos, Toni Martín (Manrique 
65'), Óscar (Adrián 70'), Rubén Moreno.

Partit competit però sense que 
cap dels dos equips tingués encert 
de cara a porteria, i que fa que 
l'equip verd perdi contacte amb 
els primers.

Joan, resolent un u contra u, quan 
faltaven nou minuts per acabar 
el partit.

Victòria del Cirera. | @UDCIRERA

El Molinos celebrant un dels seus gols. | TWITTER @GOL_CAT
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L'encert de Drakeford, insuficient. | D.F

L'encert dels visitants a la 
segona meitat va ser determi-
nant per endur-se la victòria 
de Mataró

El Mataró Parc Boet va caure aquest 
cap de setmana davant del Tortosa 
a l'Eusebi Millán, en un partit mar-
cat per la igualtat a la primera mei-
tat i l'encert visitant a la segona.

Els d'Alberto Peña van comen-
çar l'enfrontament amb més en-
cert ofensiu que defensiu, i així es 
mostrava el marcador, molt igualat, 
al llarg de tota la 1a part, 38 a 40.

A la represa, el conjunt tortosí 
es va trobar amb un gran encert, 
mentre que els mataronins veien 
com, a poc a poc, el partit s'anava 
escapant, fins al 79-93 definitiu.

79 MATARÓ PARC BOET

93 TORTOSA

MATARÓ PARC BOET: Vàzquez (2), 
Canals, Naharro (4), Viñas, Franch (5), 
Drakeford (34), Rubio (23), Mañés (2) i 
Forcada (9). 21 de 38 en tirs de 2, 6 de 28 
en tirs de 3 i 19 i 25 en tirs lliures.

PARCIALS: 19-22, 19-18, 15-23 i 26-30.

Segona victòria del Mataró Feimat

El Mataró Parc Boet cau davant el 
Tortosa en el seu segon partit

Els de Charly Giralt aconse-
gueixen un gran triomf con-
tra el Palma 

Partit molt igualat el que es va viure 
al Mora aquest cap de setmana, on 
el conjunt mataroní va aconseguir 
superar a un dels millors equips 
de la categoria com és el Palma 

Air Europa.
Primera part de gran encert i 

marcador igualat entre els dos 
equips. Al descans, el marcador era 
de 44 a 43. A la represa el conjunt 
maresmenc va aconseguir mante-
nir el to ofensiu, i la seva defensa 
també es va imposar a l'atac balear 
aconseguint la victòria.

LLIGA EBA 
- Grup C - A

Sant Adrià i Girona ja 
es queden sols 
2a jornada (30 de setembre)
Menorca - Sant Adrià ....................... 69-91
MATARÓ PARC BOET - Tortosa ........79-93
Girona - EL MASNOU ........................ 80-72 
ARENYS - Castelldefels .....................71-75
Barberà - Quart ................................... 10/11
Sant Josep - Tarragona ..................... 4/10
Roser - Collblanc ............................... 62-74

Classificació 
Sant Adrià, Girona; 4, Tortosa, Collblanc, 
MATARÓ PARC BOET, ARENYS, EL MASNOU 
I Castelldefels, 3; Sant Josep (-1 partit), 
Roser i Menorca, 2; Barberà (-2 partit) i 
Tarragona (-2 partit), 0.

3a Jornada (7-8 de setembre)
El Mataró Parc Boet rebrà a casa el 
Bàsquet Girona aquest dissabte a les 
20h. Un partit contra un dels dos únics 
equips invictes del grup i que seria una 
gran ajuda anímica per continuar afron-
tant la seva primera temporada a l'EBA.

El Feimat entre els 
quatre invictes
2a jornada (30 de setembre)
Olivar - Igualada ................................77-82
Mollet - Cerdanyola ...........................76-71
Castellbisbal - Pardinyes-Lleida .. 65-85
Vic - Valls .............................................97-57
Andorra B - Salt .................................72-89
JAC Sants - Cornellà .........................68-77
MATARÓ FEIMAT - Palma ...................87-81

Classificació 
Vic, Cornellà, MATARÓ FEIMAT i Mollet, 
4; Pardinyes-Lleida, Salt, Cerdanyola, 
Palma, Igualada i Valls, 3; Olivar, JAC 
Sants, Andorra B i Castellbisbal, 2.
 
3a jornada (7-8 d'octubre)
El Mataró Feimat visitarà la pista del 
Cornellà, el Parc Esportiu del Llobregat, 
aquest dissabte 7 d'octubre a les 
18:30. Un partit entre dos dels 4 equips 
que segueixen invictes després de 2 
jornades de competició i que pot servir 
d'indicatiu per veure el nivell i les 
aspiracions reals de qualsevol dels dos 
conjunts.

- Grup C - B

87 MATARÓ FEIMAT

81  PALMA

MATARÓ FEIMAT: Diallo (6), Solé (21), 
Guallar (2), Serratacó (6), Cabrera (8), 
Rodríguez (3), Ventura, Ariño (18), Romero 
(23) i Espiga. 18 de 28 en tirs de 2, 13 de 23 
en tirs de 3 i 12 de 13 en tirs lliures.

PARCIALS: 25-21, 19-22, 22-15 i 21-23.
Estrena victoriosa a casa. | ARXIU

el Esporttot BÀSQUET
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Nova victòria a domicili. | ARXIU

Després de perdre a casa, el 
conjunt mataroní es refà i 
s'endú la seva segona victòria 
d'Igualada

Les noies d'Adrià Castejón tornen 
a recuperar el camí de la victòria 
després de sumar la seva segona 
victòria a domicili, aquest cop da-
vant l'Igualada, en un partit mar-
cat per la defensa mataronina al 
primer i tercer quart.

Tot i que el conjunt igualadí es 
va recuperar per marxar al descans 

amb empat, ja no va ser capaç de 
recuperar el parcial mataroní del 
tercer quart.

C. CATALUNYA 
- GRUP 2 -

Hospitalet i Gramenet 
segueixen imbatuts al 
capdavant de la taula 
classificatòria

3a jornada (30 i 1 d'octubre)
Draft Gramenet - Banyoles ............ 68-35
Hospitalet - Molins............................70-39
Igualada - PLATGES MATARÓ ......... 49-54
M. PARC DORI BOET - Viladecans .. 59-66

Classificació 
Draft Gramenet, Hospitalet, 6; Viladecans 
i PLATGES MATARÓ, 5; Banyoles, 4; 
MATARÓ PARC DORI DORI BOET (-1 partit) 
i Molins, 3; i Roser (-1 partit) i Igualada 
(-1 partit), 1.

4a jornada (7 i 8 d'octubre)
ARRIBA L'ESPERAT DERBI
Aquest diumenge 8 d'octubre a les 
12:30 arriba la festa grossa del bàsquet 
femení de la ciutat amb la disputa del 
primer derbi de Copa Catalunya.
El Palau Josep Mora es vestirà de gala 
per rebre els dos conjunts de la ciutat, 
el Platges de Mataró, l'amfitrió, i el 
Mataró Parc Dori Dori Boet, debutant a 
la categoria. 
Les taronges arriben per darrere a la 
classificació però amb un partit menys. 
Les grogues voldran aprofitar el suport 
de la seva afició per obrir més forat i 
seguir enganxades a la zona alta de la 
classificació.

49 IGUALADA

54 PLATGES DE MATARÓ

PLATGES DE MATARÓ: Gómez 
(3), Cuni, Balmes, King (14), Coll (2), 
Magriña (13), Del Moral (2), Harris (12), 
Washington, Milla (8) i Murat. 13 de 36 
en tirs de 2, 5 de 16 en tirs de 3 i 13 de 
17 en tirs lliures.

PARCIALS: 8-12, 16-12, 8-12 i 17-18.

El Platges de Mataró suma la 
seva segona victòria a domicili

Un temps mort de l'equip. | @AEBOET

Les mataronines es van veu-
re superades al tercer quart 
i ja no van poder reaccionar 
per endur-se la victòria

Un dur enfrontament el presen-
ciat el passat dissabte a l'Eusebi 
Millán on el Viladecans es va en-
dur la victòria davant un Mataró 
Parc Dori Dori Boet que va anar de 

més a menys durant el partit. Les 
de Vizcaino van marcar el ritme 
durant tot el primer quart, amb 
un gran encert al tir exterior i un 
joc molt col·lectiu.

A partir d'aquí el Viladecans es 
va anar recuperant fins anul·lar 
completament a les taronges al 
tercer quart, situant una diferència 
impossible de remuntar.

59 M. PARC DORI D. BOET

66 VILADECANS

MATARÓ PARC DORI DORI BOET: 
Chacón, Barbena (6), Graupera (2), 
Latorre (6), Rovira, Ruano (13), Massuet, 
Roig, Jones (18) i Jiménez (6). 13 de 31 
en tirs de 2, 7 de 22 en tirs de 3 i 12 de 
22 tirs lliures.

PARCIALS: 23-14, 15-19, 5-16 i 16-17.

El Mataró Parc Dori Dori Boet cau 
en el seu segon partit a casa

www.eltotesport.com |  P. 10BÀSQUET
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El Quadis CNM guanya el derbi en 
l'inici de la Divisió d'Honor

Va superar clarament el 
Calella per 1-5 i sembla que 
podrà lluitar altra vegada per 
entrar a la fase d'ascens

L'equip masculí del Quadis CN 
Mataró de tennis taula va iniciar 
el passat dissabte la competició de 

Xavier Peral i Sergi Grau en fotografies d'arxiu. | ARXIU

lliga de la Divisió d'Honor, que és 
el segon nivell estatal, i on la tem-
porada passada va arribar a dispu-
tar la fase d'ascens a Superdivisió 
Estatal. I ho va fer amb força gua-
nyant el derbi maresmenc disputat 
a Calella per 1-5.

Van jugar Xavier Peral, que va 
guanyar els seus dos partits davant 
Albert Arcos (3-2) i Abel Martínez 
(3-1), Sergi Grau, també guanya-
dor dels dos partits davant Adrià 
Mallorquí i Albert Arcos (tots dos 
per 3-0) i Yordi Jason Ramos, que 
va superar Abel Martínez (3-0) i va 
perdre davant Adrià Mallorquí (0-3).

L'equip mataroní està en el grup 
capdavanter lògicament junt amb 
Alicante, Badalona, Hispalis, Borges 
B i La Zubia.

Aquest diumenge a les 11 hores 
l'equip del Quadis CN Mataró rep 
l'equip granadí de La Zubia.

NACIONAL 
CATALANA F.

Es queden soles 
al capdavant de la 
classificació
3a Jornada (1 d'octubre)
Els altres partits de la jornada no es 
van jugar, ja fos per la celebració del 
referèndum o com a protesta pels actes 
de brutalitat policial que es van viure 
als carrers de Catalunya, i per tant les 
mataronines es queden soles defensant 
el lideratge, de moment, a falta que el 
Cerdanyola jugui el seu partit.

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

4a Jornada (23 de setembre)
Aquest dissabte 7 d'octubre les noies 
del Club Hoquei Mataró tornen a jugar 
al Jaume Parera, en un partit en el que 
s'enfronten al segon equip del Manlleu, 
a les 19:30h. Una bona ocasió per seguir 
sumant punts amb l'afició mataronina 
al seu costat i fer-se fortes al capdavant 
de la classificació.

L'equip d'Albert Bou, va anar 
a remolc, però va acabar 
remuntant

El primer equip femení del CH 
Mataró va imposar-se al Palau de 
Plegamans B, que també arribava 
invicte, al Jaume Parera. Va ser un 
partit molt disputat, en el que no 
es van poder avançar fins al tram 
final. Les visitants van fer el 0-1 
en el primer minut de joc, però 
l’equip mataroní va saber mantenir 

la calma i poc després empatava 
gràcies a un xut llunyà de Mompart 
que va superar la tancada defensa 
del Palau. Les noies d’Albert Bou 
sempre van anar a remolc, i des-
prés de l'1-2 va ser Florenza que 
igualava de nou el matx. 

A falta de set minuts pel final les 
visitants feien el 2-3, i les mataro-
nines van demostrar caràcter fins 
que Anna Fontdeglòria va rebre una 
bola interior que enviava a l’escaire 
per fer el 3-3. El Mataró es va bolcar 
en atac, i Florenza va poder anotar 
el gol de la victòria local. El Palau, 
a la desesperada, va jugar sense 
portera els dos minuts finals, però 
el triomf local no va escapar-se.

Florenza, protagonista. | ARXIU

4  CH MATARÓ

3  HC PALAU B

CH MATARÓ: Paula Llado (P) i Ariadna 
Escalas (PS), Marta Soler, Carla Naranjo, 
Adriana Chiva, Anna Fontdeglòria, Mar-
ta Mompart, Aina Florenza i Júlia Canal.

Victòria molt treballada del 
CH Mataró en la visita del Palau

el Esporttot POLIESPORTIU
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El UEC LG Mataró comença 
la lliga de 1a Estatal

Aquest dissabte a les 19:45 hores 
al Pavelló Euskadi es produirà el 
debut a la Primera Estatal feme-
nina de volei de l'equip femení del 
Club Voleibol Mataró que aquesta 
temporada compta amb el patrocini 
de la firma UEC LG. 

El primer rival que servirà per a 
calibrar les possibilitats de l'equip 
mataroní que entrena Agustin 
Correa. 

Formen la plantilla de l'UEC LG 
Mataró: Montse Carvajal, Marina 

Mañas, Clarís Garcia, Bea Civico, Ivette 
Callorda, Julia Villar, Alba Montiel, 
Alba Sànchez, Mariona Rubio, Angie 
Soldevila, Lorena Maldonado, Andrea 
Jimenez i Sandra Campo.

La resta de la jornada la 
conformen aquests partits: 
CVB Barça- Premià de Dalt 
Cecell Lleida- Vall d'Hebron 
Las Palmas de Gran Canària- Illa Grau
Monjos- Almozara 
Handbol Bordils- Sant Cugat.

La plantilla del UEC LG Mataró per aquesta nova temporada. | CEDIDA

El Hwarang al 5è 
Open ILYO

Tres medalles a Bèlgica per 
començar la temporada de 
taekwondo

El Club Hwarang Mataró de 
Taekwondo va iniciar la tempora-
da 2017-2018 amb la participació 
aquest cap de setmana al 5è Open 
ILYO Internacional de taekwondo 
de la modalitat de Poomsae, que 
es va celebrar el passat dissabte 30 
de setembre a Aarschot (Bèlgica). 
Una competició on va aconseguir 
tres medalles, una d'or i dues de 
bronze.

En categoria Free Style Trio 
femení menors de 17 anys, Iris 
Vilardaga, Maria Correro i Sandra 
Moreno van aconseguir l'or. Mentre 
que els bronzes van ser per a Iris 
Vilardaga (que sumaria el seu se-
gon metall) en categoria individual 
Cadet femení i Maria Correro en 
categoria individual Junior femení.

L'Ironman Barcelona passa 
un any més per Mataró

L'Ironman Barcelona al seu pas per Mataró. | DANIEL FERRER

Mestre, campiona 
d'Espanya fotosub

És el tercer títol de la subma-
rinista de l'SPAS Mataró

Irene Mestre, la submarinista de 
l'SPAS Mataró, s'ha proclamat per 
tercera vegada consecutiva campi-
ona d'Espanya de fotosub en apnea, 
en el campionat celebrat en terres 
gallegues des del 27 de setembre 
fins el dia 1 d'octubre.

La prova, que tenia la sortida 
i l'arribada a Calella, va reunir 
uns 4000 triatletes

Aquest passat dissabte Mataró va 
veure passar la triatló Ironman de 
Barcelona, que tenia sortida i arri-
bada a Calella, per la Nacional II en 

el seu tram de ciclisme. La prova, 
una de les més importants, va re-
unir 4000 triatletes de tot el món.

El guanyador va ser el fran-
cès Antony Costes amb un temps 
de 7:49:19. El sabadellenc Miquel 
Blanchart va ser quart amb 8:02:03.

Irene Mestre amb la medalla. | CEDIDA

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

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

Estiu 1993 18:00 - 20:30 (9 oct.)

El amante doble 20:30 (19 oct.) V.O.S.E.

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

Tu mejor amigo   16:00  18:00  20:30 

Blade Runner 2049   16:00  19:15  20:30  22:00 

 [dv.+dl.-dj.] 19:00

Toc Toc   16:00  18:00  20:00  22:20       [dv.+dl.-dj.] 22:15 

La montaña entre nosotros   16:00  18:10  20:20  22:30

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

Mother  18:10  20:00  22:30 

La reina Victoria y Abdul 22:20 

El lego ninjago. Película  16:00         [dv.+dl.-dj.] 18:00 

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

 [dv.+dl.-dj.] 19:30  22:15 

It 18:00  22:15     

Barry Seal: el traficante  16:00  19:30         [dv.+dl.-dj.] 20:00 

Tadeo Jones 2 16:00  17:45

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

Blade Runner 2049  

 12:00  12:20  16:00  16:45  18:00  18:.45  22:00  23:15  23:45 

 [Exc. dm.]  20:00          [En VOSE DM.]  20:00        [En VOSE]  12:10

Una verdad muy incómoda [En VOSE]   

 [Dg.] 12:20           [Dl.-dm.]  20:15

La montaña entre nosotros  12:15  16:30  21:30  00:00

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

Toc Toc  12:20  16:00  18:05  20:40  22:45  00:50

La cabaña  12:00  22:00  00:40

Tu mejor amigo  12:15  16:00  18:10  20:20

Operación Cacahuete  [Estrena 11 oct.] 16:00  18:10  20:20

Operación Concha 22:40

Madre! 16:00  22:30  00:45   [Exc. dm.]  20:00  [En VOSE DM.]  20:00

La llamada 12:10  19:00  21:20  01:00

La cordillera 16:30  21:15

La reina Victoria y Abdul 17:00             [Exc. dm.]  20:10

El lego ninjago. Película 18:30         [Ds.]  12:20       

Kingsman: El círculo de oro 16:10  19:00  21:50  00:40 

It 12:00  16:00  19:15  23:045  [Exc. dm.]  22:00  [En VOSE dm.]  22:00

El otro guardaespaldas 00:50 

Barry Seal: el traficante 19:30  22:30  00:50

Tadeo Jones 2 12:10  16:00  18:00 

Emoji, la película 12:15  16:00

Programació del 6 a l'11 d'octubre

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema

Tot Cinemes 1789.indd   2 5/10/17   18:48



 La comèdia ambientada en el 
món del cinema de l’actor i direc-
tor James Franco, “The Disaster 
Artist”, sobre el rodatge de la 
pèssima pel·lícula “The Room” 
de Tommy Wiseau, ha guanyat 
la Conxa d’Or del 65 Festival 
Internacional de Cinema de Sant 
Sebastià 2017. El jurat ofi cial presi-
dit per John Malkovich va atorgar el 
màxim guardó a aquesta pel·lícula 
nord-americana, protagonitzada 
pel mateix James Franco, contrave-
nint alguns tòpics establerts de que 
una comèdia resulta poc premia-
ble en el cor d’un festival de cine-
ma de primer ordre. Un certamen 
en el qual cal recordar que es va 

Donostia corona James Franco

seleccionar també a concurs una 
altre comèdia com “C’est la vie” del 
tàndem francès d’èxit format per 
Eric Toledano i Olivier Nakache.
    Una de les cintes benefi ciades va 
ser el sòlid melodrama social sobre 
una jove mare prostituta que ha 
de sobreviure com pot a “Alanis” 
de la directora argentina Anahí 
Berneri que va obtenir la Conxa de 
Plata a la Millor Direcció. La lluita 
d’aquesta mare coratge per vèncer 
tota mena d’obstacles després de 
ser expulsada del seu pis pel seu 
proxeneta  per una acció policial 
ha servit també perquè la seva pro-
tagonista, Sofía Gala, s’emporti la 
Conxa de Plata a la Millor Actriu. 

  

Pregunta de la setmana
Com es diu la novel·la en la que 
es basa Blade Runner?

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

Resposta del núm. 1787
"Pierce Brosnan, 
Muere otro dia"

Guanyadors:
· Enrique Martínez Lozano
· Fina Morego

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

La comèdia 'The Disaster Artist' guanya el festival

núm. 1789 del 7 al 12 d'octubre de 2017

Tot Cinemes 1789.indd   3 5/10/17   16:18



La cartellera dels "cines" sempre a un 
clic a www.totmataro.cat/cinema

Cinemes Les estrenes núm. 1789 del 7 al 12 d'octubre de 2017

LA CABAÑA

Una tragèdia familiar destrossa la vida 
d'en Mack, el qual comença a qüestio-
nar-se totes les seves creences. Rep una 
carta enigmàtica on algú el cita a una 
cabana abandonada. Aquesta cita trans-
formarà la seva vida per sempre.
Direcció: Stuart Hazeldine
Intèrprets: Sam Worthington,  Octavia 
Spencer,  Tim McGraw
132min

TOC TOC

Un grup de pacients amb trastorns obsessius 
compulsius coincideixen en una consulta d'un 
psicòleg. Com que el metge s'endarrereix, 
hauran d'esperar mantenint a ratlla les seves 
manies i impulsos. Una adaptació d'una famo-
sa obra de Laurent Baffie. 
Direcció: Vicente Villanueva
Intèrprets: Paco León,  Rossy de Palma,  
Alexandra Jiménez
90min

LA MONTAÑA ENTRE...

Un doctor i una escriptora són dos es-
tranys que comparteixen un viatge. Es 
veuran obligats a confiar l'un en l'altre 
si volen sobreviure després d'un acci-
dent en avioneta a les muntanyes del 
Colorado. 
Direcció: Hany Abu-Assad
Intèrprets: Idris Elba,  Kate Winslet,  
Dermot Mulroney
104min

BLADE RUNNER 2049

Un nou blade runner, K, descobreix un 
secret ocult que podria acabar amb el 
caos social. Aquest descubriment el 
condueix a començar una cerca d'un 
blade runner que va desaparèixer 30 
anys enrere. 
Direcció: Denis Villeneuve
Intèrprets:  Ryan Gosling,  Harrison 
Ford,  Ana de Armas,  Jared Leto
152min

EL JARDÍN DE JEANNETTE

Una jove plena de somnis infantils torna 
a casa després dels estudis a un con-
vent. Es casa amb un home miserable i 
infidel que trenca les il·lusions vitals de 
la jove Jeanne. Un drama francès situat 
al segle XIX. 
Direcció: Stéphane Brizé
Intèrprets: Judith Chemla,  Jean-Pierre 
Darroussin,  Yolande Moreau
119min

EL ÚLTIMO TRAJE

L'Abraham és un sastre jueu de 88 anys 
que comença una gran aventura per 
trobar a un vell amic que li va salvar 
la vida fa més de setanta anys durant 
l'holocaust nazi. Un film argentí sobre 
l'holocaust i la vellesa. 
Direcció: Pablo Solarz
Intèrprets: Miguel Ángel Solá,  Ángela 
Molina,  Martín Piroyansky
91min

Tot Cinemes 1789.indd   4 5/10/17   16:18
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El centre de dia de l'AFAM

El pròxim dia 8 de setembre Mataró Camina per 
l'Alzheimer per desè any consecutiu. Aquesta asso-
ciació va ser pionera en impulsar una caminada per 
recaptar fons, iniciativa que s'ha anat popularitzant 
entre altres entitats. La idea d'organitzar una ca-
minada va néixer de la mà d'una colla de voluntaris 
amants de l'esport i en la seva primera edició va 
reunir menys d'un miler de participants. Ara, però, 
l'activitat ja compta amb uns sis mil participants, 
una xifra elevada que mostra la gran mobilització 
ciutadana assolida per l'AFAM i la solidaritat dels 
habitants de la zona.

La caminada pretén acomplir principalment dues 
funcions: conscienciar i sensibilitzar sobre aquesta 
malaltia de tipus degeneratiu tan dura pels que la 
viuen i, en segon lloc, recaptar fons per continuar 
la tasca que porta a terme l'organització. Una tasca 
que suposa un benefici per la qualitat de vida dels 
familiars i els malalts d'alzheimer, que es troben en 
una situació molt complexa per la qual necessiten 
assessorament i ajut psicològic, emocional i econòmic.

L'alzheimer és una malaltia de tipus 
degeneratiu per la qual, de moment, 
no existeix cap cura. Tot i això, gràcies 
a les teràpies i a l'estimulació física i 

cognitiva es pot allargar en les seves fases ini-
cials. És bàsic que els malalts i els seus familiars 
i cuidadors comptin amb el màxim suport psi-
cològic i assessorament per saber com actuar 
davant de cada situació. Això i d'altres tasques 
són les que impulsa l'Associació de Familiars de 
l'Alzheimer del Maresme (AFAM), entitat que do-
nem a conèixer en aquest reportatge i que ja fa 
una dècada que organitza la coneguda "Mataró 
Camina per l'Alzheimer".

10 anys caminant
 per  l'alzheimerREPORTATGE

Text: Laia Mulà

Fotos: Daniel Ferrer

La gran activitat organitzada per l'AFAM per 
conscienciar i recaptar fons arriba diumenge

Tot 5,6,7 reportatge caminada.indd   2 5/10/17   10:25



A
Tres recorreguts:

B
C

14 km
10,5 km
2,7 km

Sant Martí
de Matade Matade Mata

Sant Martí
de MataAvituallamentAvituallamentAvituallament

AvituallamentAvituallament

CargolCargol

(Esmorzar a partir
de les 9,30 h)

[Fi de la caminada]

(Esmorzar a partir
de les 9,30 h)

[Fi de la caminada]

Sant MiquelSant Miquel

Turó
d’Onofred’Onofred’Onofre

Arnau

Turó
d’Onofre

Arnau

AvituallamentAvituallamentAvituallament
Ermita

Santa Rita
Ermita

Santa Rita

Ermita
Sant Simó
Ermita
Sant Simó

Nou Parc
Central

Nou Parc
Central

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

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

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

CarreteraCarretera
de Mata

Carretera
de MataA

Tres recorreguts:

B
C

14 km
10,5 km
2,7 km

Sant Martí
de MataAvituallament

Avituallament

Cargol

(Esmorzar a partir
de les 9,30 h)

[Fi de la caminada]

Sant Miquel

Turó
d’Onofre

Arnau

Avituallament
Ermita

Santa Rita

Ermita
Sant Simó

Nou Parc
Central

Can Bruguera

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

Carretera
de Mata

• Samarreta
• Esmorzar
• Sorteig de regals

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

Mitjans de comunicació: Estaments ofi cials:

Facebook:

facebook.com/afamaresme
Twitter:

@afamaresme

Organitza:

X Mataró camina per

8 d’octubre de 2017

www.afamaresme.org

SORTIDA

ARRIBADA

+ info: 93 798 84 81 - 93 796 32 00

Festa solidària
de 13 a 19 h

Al nou Parc Central

Col·laboradors:

HOSPITAL DE MATARÓ
CONSORCI SANITARI DEL MARESME

YERANI
PERRUQUERIA

Manel Pocurull
Càtering

HarmonyVital 

Es Vitalitat, és harmonia, és salut !!!

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

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

1P CAMINADA ALZHEIMER 1787_v2.indd   1 20/9/17   8:22



A l'AFAM es fan diverses activitats físiques i cognitives

 L'AFAM estrenarà 
el seu nou capgròs, 
com a resultat dels 
tallers fets al Centre 
de Dia

La caminada espera rebre particulars, associaci-
ons, colles, entitats esportives i qualsevol persona 
que vulgui fer suport a la causa. L'any passat, per 
exemple, la caminada va servir per recaptar quasi 
22 mil euros i s'espera que aquest any, en el seu 
desè aniversari, la recaptació encara sigui superior. 

Els participants poden escollir entre tres recor-
reguts diferents: tots ells començaran a l'ermita de 
Sant Simó de Mataró i acabaran al Recinte Firal del 
Nou Parc Central. A més, per tots aquells que vul-
guin col·laborar amb la causa sense participar en la 
caminada, han impulsat el recorregut 0, que consis-
teix en un donatiu econòmic.

En acabar, una gran festa

En motiu del desè aniversari els membres de l'AFAM 
han decidit muntar una festa que reuneixi els mata-
ronins i maresmencs al Parc Central Nou. En acabar 
la caminada, es podrà gaudir d'una gran fideuada a 
un preu de cinc euros i d'una tarda plena d'activitats 
entre les 13h i les 19h amb la col·laboració de diversos 
centres i escoles. Els col·laboradors, que desinteres-
sadament oferiran actuacions i activitats, són Swing 
Maresme, Country, Aridance Zumba, l'actuació d'un 
grup de cheerleaders, un concert de rock a càrrec de 
Sonambulist o una animació d'Star Wars.

A més de la festa que celebraran després de la ca-
minada, enguany l'AFAM tindrà per primera vegada 
un capgròs propi. Aquest ha nascut com a resultat 
d'un dels tallers realitzats pels membres del Centre 
de Dia. Es diu Alois Alzheimer i, segons la neurop-
sicòloga de l'AFAM, Mireia Sala, cada pacient ha 
participat en les parts que ha pogut per dissenyar 
i confeccionar l'Alois manualment i donar forma a 
aquest projecte.

En marxa des de fa 27 anys

El 1990 va néixer l'antecessor de l'AFAM, una dele-
gació del Maresme de la Federació Associacions de 
Familiars de Malalts de l'Alzheimer de Barcelona. 
“Era una associació molt petita que va començar la 
Carme Costa perquè des de Barcelona la van animar 
a impulsar una delegació a Mataró”, explica la pre-
sidenta de l'AFAM, Maria Àngels Fradera.

Reportatge

Tot 5,6,7 reportatge caminada.indd   4 5/10/17   10:26



 L'AFAM estrenarà 
el seu nou capgròs, 
com a resultat dels 
tallers fets al Centre 
de Dia

Al cap d'uns anys, l'associació havia crescut molt 
en socis i voluntaris, motiu pel qual va néixer el 
primer Centre de Dia de malalts d'alzheimer a la 
zona, que segueix en funcionament fomentant els 
estímuls físics i cognitius d'una quarantena de ma-
lalts. A més, l'entitat oferia grups d'ajuda mútua a 
les famílies i cuidadors dels afectats, un suport psi-
cològic i d'ajut. A principis del 2000 la Federació va 
proposar als membres de la delegació de Mataró 
que constituïssin una associació pròpia per cobrir 
les necessitats al Maresme. Així ho van fer i va néixer 
l'Associació de Familiars Alzheimer Maresme (AFAM) 
que coneixem actualment, que es dedica a atendre 
famílies i afectats per la malaltia. La presidenta de 
l'entitat explica que entre les seves tasques hi ha la 
de rebre les famílies, donar-los informació i atenció 
i assessorament emocional perquè, en el fons, “són 
els que es troben més destrossats i desorientats”.

La part econòmica, un problema

“L'alzheimer és una malaltia molt cara” i cada fa-
mília ha de destinar uns 30.000 euros anuals per 
cobrir totes les necessitats d'un sol malalt, destaca 
la Mireia Sales, neuropsicòloga del centre. “Hi ha 
moltes despeses que no es poden assumir i això és 
un greu problema per a les famílies”, afegeix.  Per 
aquest motiu, a l'entitat ofereixen el material que 
poden necessitar els malalts a un preu més reduït: 

productes d'higiene personal, grues per a moure el 
malalt, llits articulats i altres estris necessaris per 
al seu dia a dia. Intenten recaptar fons amb inicia-
tives com la Caminada per l'Alzheimer, la venda de 
roses per Sant Jordi i organitzant altres activitats. 
Compten també amb el suport d'empreses, parti-
culars i entitats, com per exemple els Mossos d'Es-
quadra, que anualment elaboren un calendari de 
fotografies per vendre a cinc euros i recollir diners 
per les associacions que treballen amb aquesta pa-
tologia degenerativa.

Els diners recollits no es destinen a la investigació 
i recerca, sinó que van dirigits a mantenir l'entitat 
en funcionament i a oferir beques a les famílies que 
necessitin portar els malalts al Centre de Dia. Mireia 
Sales té clar que portar un pacient d'alzheimer al 
Centre de Dia pot ajudar-lo en gran quantitat a fre-
nar l'avançament ràpid d'aquesta malaltia dege-
nerativa. També ajuda en gran mesura a mantenir 
en millor estat les capacitats físiques i cognitives, 
perquè tancats a casa reben molts menys estímuls, 
explica. Per aquest motiu troben molt important que 
el Centre de Dia estigui a l'abast econòmic de tot 
pacient que se'n pugui beneficiar.

Allargar les fases inicials

El Centre de Dia de l'AFAM està situat al carrer 
Carlemany i ajuda a millorar el benestar dels malalts 
d'alzheimer. A més, des d'aquest centre vetllen per 
estimular la seva ment i evitar un deteriorament rà-
pid a causa de la malaltia. Els cuiden i els ofereixen 
tots els serveis que necessiten. Actualment comp-
ten amb una quarantena de malalts que assisteixen 
als tallers de reiki, de cistelleria, a la teràpia amb 
gossos i al grup de teatre, entre moltes altres ac-
tivitats. El que més destaca la neuropsicòloga del 
centre és que no existeix cap medicació que curi 
aquesta malaltia i que “l'únic que els ajuda són les 
teràpies, que aconsegueixen allargar al màxim les 
fases inicials de la malaltia”, conclou.

El personal d'aquest centre, el qual intenta aten-
dre amb la millor voluntat totes les necessitats dels 
pacients d'alzheimer, està compost per una terapeu-
ta ocupacional, una psicòloga, una infermera, una 
neuropsicòloga, un treballador social, una fisiotera-
peuta i un grup d'auxiliars. Tots ells, juntament amb 
els voluntaris de l'entitat, treballen per tots aquells 
que ho puguin necessitar.

núm. 1789 del 7 al 12 d'octubre de 2017

Tot 5,6,7 reportatge caminada.indd   5 5/10/17   10:26



Set de cada deu titulats d'FP dual troba feina
Aconsegueixen millors contractes i una retribució més alta que el conjunt de titulats 
en FP, segons un estudi del CTESC

Estudiants: Redacció 

 Els titulats en formació professi-
onal dual, que es va aplicar per pri-
mer cop el curs 2012-2013, tenen 
una inserció laboral superior a la 
del total de titulats d'FP, d'un 70% 
enfront del 51,1%. A més, aconse-
gueixen millors contractes i una 
retribució més alta. Però segueix 
sent una opció minoritària: només 
un 4,3% del total de l'alumnat d'FP 
era d'FP dual el curs 2015-2016. 
Així ho descriu l'informe 'La for-
mació professional dual en el sis-
tema educatiu català', presentat 
pel Consell de Treball Econòmic 

i Social de Catalunya (CTESC) 
aquest dimecres. 

El CTESC proposa que la dura-
ció de les titulacions de formació 
professional dual s'ampliï fi ns als 

tres o quatre anys. Actualment és 
de dos anys.
Allargant la durada dels estudis, 
es podrien oferir dobles titulaci-
ons o combinacions de títols, la 
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En aquest sentit, el CTESC suggereix que s'incloguin en les futures 
negociacions de convenis sectorials i d'empresa els plans de for-
mació i la distribució de tasques de l'alumnat d'FP dual. Segons 
el Consell, cal potenciar aquest tipus de cicle formatiu i per fer-ho 
es necessita una major implicació de tots els agents socials. Amb 
l'FP dual, ha defensat Bonastre, les empreses formen un "futur 
talent des de l'inici" que en la majoria de casos s'acaba quedant a 
l'empresa on s'ha format. 

"Futur talent 
des de l'inici"

Set de cada deu titulats d'FP dual troba feina

qual cosa serviria per "potenciar" 
i "prestigiar" l'FP dual i "facilitar 
encara més la inserció en el mercat 
laboral", ha constatat el ponent 
de l'estudi i membre del CTESC, 
Ramón Bonastre. Actualment, 
l'FP dual s'ofereix a 229 centres 
educatius, que tenen convenis 
amb unes 3.500 empreses i hi ha 
matriculats més de 10.000 alum-
nes a Catalunya. A més, dels 134 
títols d'FP que es poden cursar, 
114 s'ofereixen en la modalitat 
d'FP dual.

Resultats encara incipient
Són dades que han millorat des 
de 2012 però que mostren que 
l'FP dual encara és "incipient", 
ha assegurat el director general 
de Formació Professional, Melcior 
Arcarons. Tot i que també indi-
quen que "ha generat interès per 
tots els sectors que hi intervenen", 
ha remarcat. 

A Mataró hi ha programes de FP 
Dual als instituts Miquel Biada, 
Thos i Codina i Alexandre Satorras.
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L'hostaleria aborbeix la nova ocupació
El baix nivell professional que es requereix en aquests sectors està facilitant el 
transvasament d'empleats des de la construcció

Economia: Redacció 

  L'augment de l'ocupació s'es-
tà concentrant amb les empre-
ses hoteleres i de la restauració, 
amb taxes de creixement que estan 

per sobre de les registrades per 
la construcció, segons l'estudi 
'Desenvolupaments de l'ocupa-
ció a escala sectorial durant la crisi 
i la posterior recuperació' publicat 
per el Banc d'Espanya. Mentre que 

en el 2007 la construcció absorbia 
el 15,3% de l'ocupació espanyola 
i els hotels i restaurants el 7,1%, 
en el tancament del 2016 la cons-
trucció ha reduït el seu pes fi ns 
al 5,9% mentre que el personal 

AMB EMPENTA
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El regulador adverteix que davant la possibilitat que les branques 
d'hostaleria i construcció s'aproximin als seus màxims de llocs de 
treball en un futur pròxim, "sembla necessari cercar fórmules per 
expandir les oportunitats laborals dels aturats amb una menor for-
mació". Després de destacar que un dels factors positius de la crisi 
ha estat la retenció de joves en el sistema educatiu, el Banc d'Espa-
nya preveu que amb aquest major nivell de formació de les noves 
generacions es pot esperar una millora general de la productivitat 
de l'economia espanyola.

Factors positius 
de la crisi

L'hostaleria aborbeix la nova ocupació

d'hotels i restaurants s'ha enfi lat 
fi ns al 8,8%. El Banc d'Espanya 
assegura que al tractar-se de sec-
tors on el nivell de qualifi cació és 
"en general, relativament reduït, 
el transvasament de treballadors 
entre ells es veu facilitat".

L'estudi del Banc d'Espanya 
compara el comportament del 
mercat de treball durant els ci-
cles de recuperació de la crisi eco-
nòmica del 2008, la de mitjans 
dels anys setanta i la de comen-
çament dels noranta. L'evolució 
de determinats segments d'activi-
tat del sector serveis ha provocat 
''modifi cacions profundes'' en el 
mercat de treball espanyol. Així, 
la proporció dels empleats de la 
construcció ha caigut en més de 
7 punts percentuals, al passar del 
13,2% en el 2007 al 5,9% en el tan-
cament del 2016.

L'efecte de la crisi
La principal diferència és que la 
crisi del 2008 va suposar una des-
trucció del 20% dels llocs de tre-
ball, uns 4 milions de treballadors, 
mentre que en els anteriors episo-
dis de crisi la destrucció de llocs 
de treball va ser del 10% del cens 
laboral. El regulador destaca que 
tot i que en l'actual procés econò-
mic ja s'ha recuperat el Producte 
Interior Brut d'abans de la crisi, el 
mercat de treball encara se situa 
un 10% per sota dels registres que 
hi havia el 2008. La recuperació 
per tant no és completa.
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TRASPASO
(Por jubilación)

636 258 600

TIENDA/TALLER
DE MOTOS EN MATARÓ

COMPRA VENDA IMMOBILIARIA

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

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

VENDO PARKING GRANDE. Plaza 
Occitania 8.000€. 639.332.013

VENC PÀRQUING a la Plaça 
Occitània. 617.524.827 

TRASPASSOS-LLOGUERS

ES LLOGUEN VIVENDES a dife-
rents zones de Mataró, cases, naus 
industrials. Opcions de compra. 
607.444.232
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv, 
micro, nevera, internet, dret a cui-
na. Zona privilegiada. 639.703.037 
ALQUILO 2 HABITACIONES equipa-
das, por separado, solo mujeres. 
N-II, lado cámping Barcelona, entre 
Llavaneres y Mataró (Residencial 
Costa Levante). 667.219.872
ALQUILO HABITACIÓN. 674.471.893
ALQUILO HABITACIÓN. PERAMÁS.  
605.018.268
ALQUILO HABITACIÓN señor. 
611.454.139
SE TRASPASA BAR zona centro 
Mataró. Facturación diaría demos-
trable. Situado al lado de colegio. 
651.577.337

TREBALL

SE PRECISAN OFICIALAS de repun-
te, boras y owerlock. 606.181.824
BUSCO TRABAJO CUIDADO per-
sonas mayores. Interna / jhoras. 
698.532.889
EMPRESA SECTOR TEXTIL, busca 
responsable magatzem amb experi-
ència desmostrada mínima de 2 anys 
i domini d’Excel. Sou segons vàlua. 
Curriculum a: rrhhgfn84@gmail.com

TREBALL

ES NECESSITA OFICIAL urgent, 
per perruqueria amb experièn-
cia. Portar currículum a: C/Esteve 
Albert. Garcia Perruquers. Mataró
BUSQUEM SENYORA INTERINA. Per 
a cura de matrimoni gran i fer feines 
de casa. Amb carnet conduir i refe-
rències. Argentona. 647.327.680
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
TALLER DE PLANXA i pintura 
de cotxes, necesita un planxista 
i un pintor. Enviar curriculum: 
taller50a@hotmail. com
SE NECESITA COMERCIAL para 
hostelería, con experiencia, 
media jornada, alta S.S., sueldo 
+comisión. Currículum a: moreno@
csmhostelería.com
SE NECESITA BORDADOR/A en 
Sabadell, maquina Barudant/Tajima 
multicabezales. Con experiencia. 
Con carné de conducir ponemos 
vehículo.
NECESITO BORDADOR/A. Sabadell, 
para máquina Barudant /Tajima 
multicabezales. Experiencia. 
Con carné de conducir, ponemos 
vehículo. info@sqbrodats.com. 
620.959.165. 
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza, 
canguro. Referencias. Experiencia. 
678.828.180
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza, 
cuidado mayores, canguro. Por 
horas. Referencias. Experiencia. 
634.601.103
ME OFREZCO LIMPIEZA y canguro. 
671.213.757
CUIDO PERSONAS MAYORES, niños, 
limpieza, paseo mascotas por horas. 
691.342.915

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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TREBALL

BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
610.044.213
CUIDADO MAYORES, LIMPIEZA. A 
domicilio. 686.382.089

PROFESSIONALS

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Ai-
xa. Havaneres, cançó marinera. 
Festes majors, festes de carrer, fes-
tes privades, casaments, aniversaris, 
etc. Informació sense compromís 
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com 
CASAMENTS. SOPRANO posa el cant 
a la teva cerimònia. Fes que aquest 
dia tan especial sigui inoblidable. 
625.947.230 Rosa 
SE HACEN OJALES y se ponen bo-
tones. Tel. 93.790.82.32 
REFORMES DE LA LLAR al millor 
preu. Cuines, banys, terres, etc. Un 
bon equip de professionals al millor 
preu. 677.592.739 
PAVIDNET: Neteja, manteniment i 
abrillantats. Pressupost sense com-
promís. 93.757.76.83 /607.249.790 
LAMPISTERÍA, FONTANERÍA, 
electricidad, aparatos eléctricos, 
reparación lavadoras, calentadores, 
calderas. 697.725.158
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. 
Reparaciones, instalaciones. Agua, 
gas y electricidad. 610.565.628 
/93.799.64.77 /607.194.711
MUDANCES ECONÒMIQUES. 
692.021.141
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados. 
607.480.942
PINTOR PROFESIONAL. CALIDAD y 
buen precio. 679.061.899
JARDINER. 667.750.600
SERVICIO DE REFORMAS  y 
construcción. A partir 16€/h. 
Presupuesto sin compromiso. www.
zoly.es 606.919.761
MASAJE ORIENTAL. C/Iluro 98. 
688.159.295

núm. 1789 del 7 al 12 d'octubre de 2017www.totmataro.cat/economics PER INSERIR ANUNCIS:  www.totmataro.cat/economics

EL TOT MATARÓ: Oficines. 
Carrer d’en Xammar, 11
T 93 796 16 42
info@totmataro.cat
CENTRE: Publicitat Fermalli 
Maresme: Muralla Sant Llorenç, 2

PLA D’EN BOET: Papereria Balada: 
Rda. President Macià, 65
MOLINS: Llibreria NINOTS: Ps. Carles 
Padrós, 91
CERDANYOLA:  Estanco Indiano: 
Carrer Roselló, 4

VIA EUROPA: Llibreria papereria 
Mediterrani: Carrer Alemanya, 2
NO ET POTS DESPLAÇAR? 
TRUCA AL 937 961 642
T’HO POSEM FÀCIL!
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PROFESSIONALS

REFORMAS, OBRAS, reparaciones, 
a lbañ i ler ía ,  e lectr ic idad , 
fontanería, gas, pintura. Económico 
670.232.977
PINTOR Experiencia y Seriedad. 
Conozca nuestros trabajos en  www.
pinturasdanco.wix.com/danco Tel. 
672.802.951

VARIS

GRACIAS ESPÍRITU SANTO. A.M.G.

CONTACTES

LAIA 45 CATALANA. 687.072.165
M A S A J E .  N U E VA  C H I C A . 
695.859.536
MASAJE CUERPO ENTERO. Todas 
las chicas nuevas. 688.192.729
MASAJE CUERPO ENTERO. 1 hora 
30€, 1/2 hora 20€. 688.019.796
LA MEJOR CASA relax de Mataró. 
12 chicas disponibles para tus 
fantasías. www.ScortAbril30.com. 
93.741.63.41 /657.894.558
NOVEDAD NORA 21  años . 
631.129.242
DÚPLEX 60 €/MH. 631.286.930
MASAJE CUERPO ENTERO. 30€ 
hora. Rocafonda. 688.192.012
JAVI 71 AÑOS, buena posición. 
Pasivo, deseo chico activo. 
Máximo 45 años. Atlético, more-
no. 682.462.579
MASAJE CUERPO ENTERO. 1 hora 
30€, 1/2 hora 20€. 688.192.729
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a títol 'La contaminació humana 
per disruptors endocrins en els 
aliments'. La conferència es farà 
després de la presentació ofi cial de 
les Jornades de Salut i Alimentació, 
a les 18:30h, a càrrec del regidor 
de Sanitat, Salut, Consum i Gent 
Gran Activa, Joan Vinzo.

A peu fem salut!
Entre les activitats que es recu-
llen hi ha les caminades del pro-
grama 'A peu fem salut!' que es 
van reactivar el passat mes d’abril 
amb la campanya Posa’t en marxa. 
Aquestes jornades s’organitzen 
des del 2004 pel treball conjunt 
entre diferents tècnics de l’Ajun-
tament de Mataró i professionals 
de la salut del Consorci Sanitari 
del Maresme i de l’Institut Català 
de la Salut.

Durant tot el mes hi ha tot tipus 
d’activitats per prendre conscièn-
cia de la necessitat de portar una 
vida saludable i que van dirigi-
des a tots els públics: sessions de 
contacontes, caminades, xerrades, 
activitats esportives i activitats di-
rigides. | Laia Mulà

  Mataró celebrarà durant el mes 
d'octubre les Jornades de Salut i 
Alimentació amb una quinzena 
d'activitats per promoure la salut i 
els hàbits d'alimentació correctes 
entre els ciutadans. 'Contaminants 
ambientals, el risc que no es veu?' 
és el nom que rep aquesta inici-
ativa que posa èmfasi en els con-
taminants ambientals.

Enguany la conferència inau-
gural tindrà lloc el dia 17 a Can 
Palauet a càrrec de l'investigador i 
catedràtic de Salut Pública, Miquel 
Porta. El ponent treballa a l'Institut 
Hospital del Mar d’Investigacions 
Mèdiques (IMIM) i a la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB), 
exposarà els seus coneixements 
en una conferència que porta com 

Les Jornades de Salut i Alimentació posen l'accent 
en els contaminants ambientals

Una quinzena d'activitats per la 
salut i els hàbits d'alimentació

 El Grup Ferroviari Mataró ha 
anunciat que no participarà en el 
pròxim 'Mataró Tren', la nova mar-
ca de la Fira Ferroviària. Ho fan “en 
senyal de desacord i com a mitjà 
de protesta” contra l’Alcalde David 
Bote a qui acusen d'“haver inter-
posat els interessos del seu partit 
als de la població” arran de la no 
col·laboració amb el referèndum 
de l’1 d’octubre. El Grup Ferroviari 
era una de les entitats històriques 
que participaven de la fi ra ferrovi-
ària, que precisament aquest any 
canvia de format, passa a fer-se al 
TecnoCampus i l’Ajuntament vol 
que es propulsi com a element de 
Promoció de Ciutat.

La carta la signa el president de 
l’entitat Antoni Segarra, que es 
mostra molt crític amb l’Alcalde 
mataroní.

Activitat alternativa
En la mateixa missiva, el Grup 
Ferroviari assegura que els afec-
cionats que ho desitgin podran 
veure una versió de la maqueta 
que haguessin exposat a la fi ra del 
seu local (Ronda Barceló 71 B) el 
diumenge 15 d’octubre d'11 del 
matí a 1 del migdia”. | C.C.

El Grup Ferroviari Mataró 
no participarà a la Fira

Planten la Mataró 
Tren en desacord amb 
l'Alcalde Bote

Els habits d'alimentació són claus per portar una vida saludable

La Fira Ferroviària  D.Ferrer 

 Arxiu 

14

És la catorzena edició 
d'aquestes Jornades 
de l'ICS, el CSDM i 
l'Ajuntament.

Ciutat núm. 1789 del 7 al 12 d'octubre de 2017

Tot ciutat alimentacio + fira tren.indd   2 5/10/17   10:29



Sin título-1   1 7/2/17   10:18



Resum en imatges del Referèndum de l'1-O

Imatges

Daniel
Ferrer

Tot imatges referèndum.indd   2 5/10/17   10:32



www.totmataro.cat/imatges

Tot imatges referèndum.indd   3 5/10/17   10:32



donar des de deu euros fi ns a 500, 
amb diferents recompenses per 
cada tipus de donatiu.

 Mataró compta amb ciutadans 
provinents de 102 nacionalitats di-
ferents i és una ciutat on es parlen 
més de vint llengües diferents. Els 
nouvinguts sovint es troben amb 
difi cultats d'aprenentatge de la 
llengua catalana per assolir el nivell 
habitual per a cada edat, sobretot 
per assolir-ne el grau d'expertesa. 

Volen reunir 12.000 euros
Aquest nou curs, que durarà vuit 
mesos, està pensat per organit-
zar-se en mòduls de 64 infants. 
Segons informen, s'obriran tants 
mòduls com el fi nançament acon-
seguit permeti per tal d'acollir el 
màxim nombre d'infants. Calculen 
que, per a l'obertura d'un mòdul, es 
necessitaran 24.000 euros, 12.000 
dels quals esperen obtenir en 
aquest projecte de micromece-
natge. La Fundació es fa respon-
sable de la resta. Calculen també 
que per a cada nou mòdul caldrien 
18.000 euros més.| L.M.

  La Fundació Didàctica Catalunya 
es proposa dur a terme un taller 
estable d'immersió lingüística per 
infants de primària procedents 
de famílies de diferents cultures 
durant el curs 2017-18. Aquests 
infants, escolaritzats a Mataró, po-
drien rebre un suport lingüístic a 
partir del 31 d'octubre i fi ns al 30 
de juny de 2018. La prova pilot del 
projecte, va tenir lloc durant l'estiu 
del 2017 amb la participació de 72 
alumnes i va obtenir uns resultats 
que consideren molt satisfactoris. 

Ara demanen la col·laboració 
ciutadana per intentar reunir el 
màxim fi nançament possible a 
través de la pàgina web de la cam-
panya de micromecenatge. Aquest 
verkami ofereix la possibilitat de 

Busquen suport econòmic per impulsar un taller estable 
per a infants de Primària escolarizats a Mataró

Un 'verkami' per la immersió 
lingüística dels infants

 Neix a Cerdanyola un espai 
per mantenir la memòria col-
lectiva del barri que refl ecteixi 
els canvis i transformacions vis-
cudes al llarg dels anys: el Centre 
de Documentació Històrica de 
Cerdanyola. Així ho mostra el 
conveni de col·laboració que van 
signar representants de l'Ajun-
tament, de l'Associació de Veïns 
de Cerdanyola i de l'Associació 
Cultural de Cerdanyola. De manera 
provisional el centre s'ubicarà al 
Centre Cívic de Cerdanyola, a l'es-
pera de trobar un espai defi nitiu 
que els membres de l'Associació 
de Veïns demanen que se situï a 
l'equipament de la Torre Palauet.

Les tasques d'aquest centre se-
ran els de reunir, gestionar i di-
fondre la documentació que sigui 
lliurada a través de transferència, 
donació o cessió. Així, es propo-
sen que esdevingui un espai de la 
memòria col·lectiva que refl ectei-
xi els canvis i les transformacions 
viscudes en el barri al llarg dels 
anys. El centre comptarà amb l'as-
sessorament de l'Arxiu Municipal 
de Mataró. Faran una crida a par-
ticulars i entitats perquè donin 
documentació. | L.M.

Un espai per mantenir la 
memòria col·lectiva

Nou centre de 
documentació 
de Cerdanyola

Diversitat a les aules mataronines

La signatura del conveni  Cedida 

 Arxiu 

20

A Mataró es parlen vint 
idiomes diferents amb 
habitants de 120 
nacionalitats diferents
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Fes un pont 
mar i muntanya
amb nosaltres

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

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

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

Organitza: l’Escola Vela Mataró 

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

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

més informació: 696 578359       info@escolavelamataro.com 

Trekking
BTT al Castell de Burriac
Ermita St Mateu ... amb la posta de sol
Rutes pel casc antic de Mataró, capital 
del Maresme
Sortides en vela lleugera i en caiac de 
mar 
Paddle surf ioga a la llum de la lluna ... 
tot un pack de mar i muntanya!!

Gastronomia

La pera és una fruita saborosa el 
component majoritari de la qual és 
l’aigua, en una proporció del 85% 
Tot i que no és una fruita especial-
ment vitamínica, destacarien les 
vitamines del grup B i la vitamina 
C, tot i que en quantitats menys im-
portants que d’altres fruites.

La pera sí que es tracta d’un 
fruita amb alt contingut en fi bra i 
en minerals, especialment potassi i 
magnesi. Concretament, el potassi 
és un mineral imprescindible per al 
bon estat del to muscular. La pera 
és un excel·lent aliment diürètic.

Els tanins són un altre dels 
elements que trobem en la pera. 
Destaquen per tenir propietats as-
tringents i antiinfl amatòries de la 
mucosa intestinal.

A més a més, la pera té un baix 
contingut en sodi i alt en hidrats 
de carboni, qualitats que fan que 
aquesta sigui una fruita també re-
comanable en casos de persones 
amb tensió alta. El fet que sigui un 
aliment amb alt contingut en hidrats 
repercuteix en l’obtenció d’energia 
per part de l’organisme, per la qual 
cosa és un aliment indicat per a 
esportistes.

La pera aporta unes 45 calories 
per cada 100 grams consumits. Jun-
tament amb l’aportació d’aigua i de 
fi bra, fa que la pera sigui un aliment 
recomanable en tot tipus de dietes 
i també en totes les franges d’edat, 
des de petits fi ns a grans.

La pera

núm. 1789 del 7 al 12 d'octubre de 2017
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Un cap de setmana per fruir del patrimoni  
Aquest cap cap de setmana tindran lloc a Mataró visites teatralitzades,  
guiades i activitats familiars

Cultura: Laia Mulà

 Les Jornades Europees de Patrimoni (JEP) se ce-
lebren a Europa durant un cap de setmana entre 
setembre i octubre. L'edició 2017 a Catalunya tindrà 
lloc els dies 6, 7 i 8 d'octubre i a Mataró s'organit-
zaran activitats diverses com visites teatralitzades, 
guiades i activitats familiars, totes elles organitzades 
pel Museu de Mataró, la basílica de Santa Maria, el 
Grup de Campaners de Santa Maria i el Museu Arxiu 
de Santa Maria de Mataró.

Enguany, el lema suggerit pel Consell d'Europa 
és “Patrimoni i natura: un paisatge de possibilitats”, 
el qual vol posar en relleu els valors patrimonials 
incorporats a la natura, la importància del medi 
ambient sobre els estils de vida de les persones i la 
influència que té sobre el benestar i el creixement 
socioeconòmic de les comunitats.

Les diverses activitats
Les JEP a Mataró donaran oportunitat als ciutadans 
a gaudir d'activitats diverses: des de visites teatralit-
zades a la Vil·la Romana de Torre Llauder, passant per 

sortides per la natura, visites al campanar de Santa 
Maria o a les darreres intervencions arqueològiques 
de Torre Llauder.

 Daniel Ferrer 

Programació de les Jornades  
Europees de Patrimoni a Mataró
· Visita teatralitzada a la Vil·la Romana de Torre Llauder, 
el dissabte 7 d'octubre a les 12 h

· Sortida per les Fonts del Corredor, biodiversitat i qualitat de les aigües, 
el dissabte 7 a les 10 h a Can Bruguera

· El Museu de Mataró Can Serra i Can Marfà Gènere de Punt mantindran els seus 

horaris d'obertura, inclòs el dissabte d'11 a 14 h

· Visita al campanar de Santa Maria d'una hora de durada, 
dissabte 7 a les 11 h, 12 h, 13 h, 17 h i 18 h.

· Visites guiades a la Sala de Juntes del conjunt dels Dolors de Santa Maria, 
dissabte 7 ales 11.30 h, 12 h, 12.30 h, 18.30 h, 19 h i 19.30 h.

· Visites a l'exposició 'Mataró per Puig i Cadafalch. Llums i ombres' de tres quarts 

d'hores de durada, dissabte 7 a les 18 h i a les 19 h.

· Visita a les darreres intervencions arqueològiques a Torre Llauder, 
el diumenge 8 a partir de les 12 h

· Descoberta de la via aquàtica a la bassa de Can Boet, el diumenge 8 a les 12 h
Per apuntar-se a les visites al campanar, a la Sala de Juntes del Conjunt dels Dolors i a l’exposició 
del Museu Arxiu de Santa Maria, que són gratuïtes, cal trucar prèviament al 659 132 649.

Cultura
www.totmataro.cat/cultura
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Una imatge de 'La meva fàbrica' Cedida 

El Cafè de mar projecta una història sobre la dignitat 
laboral davant la crisi econòmica en una gran empresa 

‘La meva fàbrica’ reprèn el 
cicle ‘El Documental del Mes’

 Els ingressos d’un terç dels ha-
bitants de la ciutat alemanya de 
Wismar depenen de Wadan Yards, 
una empresa constructora de vai-
xells. L’agost de 2008 un inversor 

rus es queda l’empresa i el futur 
sembla segur però amb el comen-
çament de la crisi 5.000 llocs de 
treball perillen. No es tracta només 
de perdre el sou, és també l’orgull 

d’un ofi ci, la dignitat aconseguida 
generació rere generació. Aquest 
és el punt de partida de 'La meva 
fàbrica', documental produït el 
2011 i de 100 minuts de durada 
que protagonitza la sessió d’oc-
tubre del cicle El Documental del 
Mes, promogut per la productora 
Clack al Cafè de Mar de Mataró.

Projecció i un debat
El documental es podrà veure el 
dimecres 11 d'octubre a les 19.30 h 
a la sala Polivalent del Cafè del Mar 
a un preu de 3 euros. Després de la 
projecció tindrà lloc un debat amb 
Andreu Bautis, del sindicat COS, i 
Lalo Plata, de Comissions Obreres. 
El documental va ser dirigit per 
l'alemany Dieter Schumann, el 
qual va rebre l'any 2008 la Ludwig-
Reinhard-Kulturpreis, un premi 
cultural molt prestigiós.  | Redacció

núm. 1789 del 7 al 12 d'octubre de 2017
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Castells: Laia Mulà

 Als Capgrossos de Mataró els 
agrada actuar a les grans places 
castelleres i amb les colles que fan 
castells de més difi cultat, d'això no 
hi ha dubte. Enguany se sumen a 
una de les diades més importants 
del panorama casteller: la diada del 
Mercadal a Reus. I, a més, ho faran 
amb les quatre úniques colles que 
han assolit els castells de 10 pisos 
i amb els Xiquets de Reus. Una 
diada de sis colles que es preveu 
llarga i intensa.

La diada començarà a les cinc de 
la tarda d'aquest dissabte 7 d'octu-
bre a la plaça del Mercadal de Reus.

Una diada que promet
Les colles convidades són, a més 
dels de Mataró i la colla local, 
els Castellers de Vilafranca, els 
Minyons de Terrassa, la Colla Vella 
dels Xiquets de Valls i la Colla Jove 
Xiquets de Tarragona. Totes elles 
han anunciat la intenció de des-
carregar castells de l'anomenada 
gamma extra, a excepció dels de 
Reus que esperen portar castells 
de nou pisos. A més, cal destacar 
que els Castellers de Vilafranca i 
la Colla Vella de Valls es proposen 

Els blaus participen aquest dissabte per segon cop a la selecta diada 
del Mercadal, a Reus, amb les millors colles del panorama casteller

tornar a trencar el sostre casteller 
alçant castells de deu pisos.

Els Capgrossos volen repetir
La diada de Les Santes va ser his-
tòrica pels Capgrossos perquè van 
descarregar per primera vegada 
en la seva història el 5 de 9 amb 
folre i van assolir per primer cop 
a casa la torre de 9 amb folre i ma-
nilles, que fi ns llavors només ha-
vien descarregat en altres places 
castelleres. Ho van acompanyar 
d'un 3 de 9 amb folre i d'un pilar 
de 5 pisos. D'ençà d'aquella jor-
nada d'èxits, els de la camisa de 
color blau marí no han tornat a 
fer castells de gamma extra aques-
ta temporada. És per això que es 
proposen tornar a assolir aquestes 
grans construccions a la diada del 
Mercadal d'aquest dissabte on, a 
més de repetir els bons resultats 
de Les Santes, voldrien descarregar 
el pilar de 7 amb folre per segona 
vegada aquest any.

A Lleida, pilar de 7
Els Capgrossos de Mataró van ac-
tuar dissabte a Lleida, en la més 
llunyana de les seves places talis-
mà. Fa divuit anys que són fi xes a 
les festes de Sant Miquel i la Paeria 

Els Capgrossos es volen superar

Els Capgrossos volen fer un Mercadal de gamma extra Daniel Ferrer 

va ser testimoni de l'onzè 3 de 9 
de l'any, a banda de fer el 5 i la 
torre de 8. Va ser però en la ronda 
de pilars on els de blau van brillar 
estrenant el pilar de 7 amb folre, 
que no descarregaven des de feia 
dos anys. El pilar es va comportar 
a la perfecció en la plaça en què 
el 2005 els Capgrossos l'havien 
carregat per primer cop. Va ser el 
colofó a una jornada pensada en 
clau de preparació de la diada del 
Mercadal, a Reus.

.

El pilar de 7, a Lleida Capgrossos

núm. 1789 del 7 al 12 d'octubre de 2017Cultura
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La "Holi Color Party" de la UBM i adolescents.cat a la plaça de les Tereses

www.totmataro.cat/imatges

Imatges

Daniel 
Ferrer
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dividida en quatre àmbits i és de 
caràcter interactiu, amb un espai 
per a la història i un altre per mirar 
al futur. També hi tenen cabuda les 
experiències personals i compta-
rà amb un punt de trobada amb 
el públic. Consideren que aquest 
bicentenari és un bon moment 
per posar de nou en relleu els va-
lors maristes i per refermar el seu 
compromís amb la societat.

A Mataró des de 1888
Els Maristes de Mataró van néixer 
el 1888 i, des d’aleshores, han de-
senvolupat la seva tasca educativa 
al costat dels infants i joves de la 
ciutat. Es tracta d'un centre arrelat 
a la ciutat i proper a la gent, que 
treballa en xarxa amb els centres 
educatius maristes i ofereix una 
extensa oferta educativa, extraes-
colar i en el lleure a través de movi-
ments juvenils: AJMACOR i l'AE La 
Soca. La pràctica esportiva també 
és un dels pilars de l’educació dels 
Maristes i mereix una menció es-
pecial el Club Esportiu Valldemia 
Maristes, fundat el 1911. | L.M.

 Els Maristes celebren enguany 
el bicentenari de la seva fundació 
i ho volen fer amb una exposició 
itinerant que posa els ulls sobre el 
seu passat, present i futur. A més, 
també es proposa parlar dels va-
lors, la cultura i les experiències 
entorn de les diferents escoles i 
de l’obra social que hi ha al país. A 
Mataró aquest és el darrer cap de 
setmana de l’exposició 'Maristes: 
200 i+' que es pot visitar a l'Ateneu 
de la Fundació Iluro. Diumenge 
tanca després de dues setmanes. 

Nou poblacions
Està previst que l’exposició visiti 
les poblacions catalanes on els 
Maristes tenen una escola o algun 
tipus d'obra social. La mostra està 

Últim cap de setmana amb l'exposició oberta al públic, 
en espera de més activitats al llarg del curs

200 anys de Maristes 
a Catalunya

 La Nit de la Cultura haurà d'es-
perar. L'acte, que estava previst 
per divendres 6 d'octubre ha estat 
suspès temporalment fi ns a pròxim 
avís. Així ho ha informat el regi-
dor de cultura, Quim Fernàndez, 
que ha anunciat que no conside-
ra oportú "celebrar un acte festiu 
i extraordinari com la Nit de la 
Cultura". Afi rma que "el país viu 
una situació difícil" i que procuren 
continuar amb l'activitat normal 
però que, en aquest cas, la festa 
se suspèn temporalment. 

La resolució del veredicte del 
jurat i l'entrega dels Guardons 
Cultura Mataró es programa-
rà quan considerin oportú des 
d'aquesta regidoria. És la prime-
ra vegada que impulsen aquesta 
iniciativa que vol ser el més alt 
reconeixement que dona la ciutat 
als seus creadors i agents culturals. 

67 propostes i sis categories
La convocatòria va néixer amb el 
propòsit de premiar la creació, la 
recerca i la producció de qualitat 
realitzada a la ciutat i al territori, 
i de fomentar la cultura i les arts 
com a parts constitutives de la seva 
personalitat i identitat. Un total de 
67 propostes de fi gures, col·lectius, 
projectes i iniciatives culturals van 
participar d'aquest certamen. | L.M

Decisió de Fernàndez per 
la situació que viu el país

Suspenen la Nit 
de la Cultura fins a 
pròxim avís

1

L'exposició és el 
primer de molts actes de 
celebració a nivell local 
d'aquesta efemèride

L'exposició dels Maristes a la Fundació Iluro

Cartell de l'acte

Daniel Ferrer 

 Cedida
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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)

T'anirà bé comptar fins a deu abans 

de dir el que penses. Pots usar la 

paraula com una arma gairebé letal 

i després et podries penedir. Estàs 

més crític del que és habitual.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Sentir enveja és normal, però si et 

tortures, és que hi ha alguna cosa que 

has de millorar en tu. Fes activitats 

que t'agraden i t'omplen i veuràs com 

recuperes la confiança.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Tot i que acostumes a ser amable i 

sempre tens un somriure pels altres, 

no sempre funciona i potser et troba-

ràs amb algú amb qui has de posar 

límits. Equilibri sentimental.

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

Comences a veure les coses d'una 

altra manera. Tot i que no perds el 

teu sentit de la realitat, una actitud 

més positiva, atraurà experiències 

noves i algunes molt bones.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Et fixes en detalls que normalment 

et passen desapercebuts, és com si 

de cop la teva mirada comptés amb 

una lupa o un filtre especial. També 

ho aplicaràs amb tu mateix.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

No t'agrada deixar les coses a mitges 

i et sobrecarregues de feina. Però no 

ets un heroi, posa límits i no oblidis 

que el més important, té lloc fora de 

l'horari laboral.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Si tens problemes per dormir i sents 

que quelcom et neguiteja, no dubtis 

en escriure-ho o fer-ho saber a algú 

de confiança. Pot ser que en verba-

litzar-ho ho vegis més clar.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Sents que has de cercar altres ho-

ritzons i ampliar coneixements. La 

realitat immediata i quotidiana se't 

va quedant petita. Vols viatjar, si més 

no, ganes no te'n mancaran.

Bessons (21/5 al 21/6)

Et pots sentir eufòric perquè les coses 

es posen al seu lloc, però no ho deixis 

tot en mans del destí. Tu també has 

de fer certes accions que mobilitzin 

el que no t'agrada.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Tens capacitat per treure substància 

on altres no poden veure res. Aprofita 

aquesta habilitat per avançar cap als 

teus projectes personals. Si tu ho tens 

clar, no esperis.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Voler programar el futur pot provocar 

ansietat. No deixis que la impaciència 

et venci, persevera en el que vols. No 

és segur que ho assoleixis però és 

millor intentar-ho.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Vols compartir coses molt íntimes 

amb la parella, un professional de 

la psicologia o amb qui sigui. Fes un 

cop d'ull a les finances. Cal posar-se 

al dia i organitzar-se.

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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Crítica de Teatre: Comas Soler

 Dissabte passat va arrencar al 
Monumental la nova programa-
ció teatral i, alhora, la gira que la 
companyia La Perla 29 farà amb 
‘Boscos’, obra de Wajdi Mouawad 
dirigida per Oriol Broggi, que 
abans de l’estiu ja s’havia repre-
sentat amb èxit a la Biblioteca de 
Catalunya. Inclosa en la tetralogia 
anomenada ‘La sang de les pro-
meses’, aquesta peça és posterior 
a ‘Incendis’ i precedeix ‘Cels’, dos 
altres grans muntatges que el pú-
blic mataroní ja va tenir ocasió 
de veure al Monumental mateix, 
l’un al setembre de 2012 i l’altre 
al novembre de dos anys després.

Autor remarcable
Actor, director, dramaturg i novel-
lista, Wajdi Mouawad va néixer 
al Líban el 1968. Essent petit, la 
guerra va forçar la seva família a 
emigrar, primer a França i després 
al Quebec, on es va formar en arts 
escèniques. Escriptor prolífi c i pre-
miat, disposa de dues companyies 
pròpies amb què munta els seus 
textos dramàtics i ha esdevingut 

La mà d’Oriol Broggi enalteix Wajdi Mouawad

un referent important del pano-
rama teatral dels dos costats de 
l’Atlàntic. Des d’aquest any també 
dirigeix el Théâtre National de la 
Colline a París.

Mouawad concep el teatre com 
una manera d’omplir el buit que 
sovint, diu, ofega la vida. Potser 
per això la seva escriptura tendeix 
a la desmesura. En extensió, en 
intensitat i en cruesa. Infl uït per 
patiments que porta a la pell, sent 
la necessitat de furgar en el pas-
sat, d’indagar-hi trets d’identitat 
i d’extreure’n tota una herència 
feta de violència i tenebres. Aquest 
és el traç que domina, quasi com 
una dèria, tota la tetralogia que 
va escriure entre 1997 i 2009. Un 
traç que desplega articulant me-
mòries individuals i evocacions 
col·lectives dels seus personatges 
i que fa encabir en moments his-
tòrics concrets que hi afegeixen 
signifi cació. 

Exercici d’upa
Si en les peces precedents Oriol 
Broggi ja havia demostrat una gran 
subtilesa a l’endinsar-se en la crea-
tivitat de Mouawad i al convertir la 

‘Boscos’: teatre d’envergadura

La mataronina Clara De Ramon, a 'Boscos' Cedida 

seva intemperància expositiva en 
una partitura escènica ben com-
passada, aquest cop l’ha hagut 
d’extremar per desentortolligar 
l’espessor i la duresa argumental 
de les quatre hores de ‘Boscos’. És 
un exercici d’upa. Amb ell fa que 
arribi bé a l’espectador l’intricat 
periple de la Loup, una adoles-
cent rebotada amb la vida, que 
ha d’emprendre a contracor una 
cerca per desentranyar els enig-
mes de la seva genealogia i com-
prendre qui és. L’ajut d’un pale-
ontòleg, en Douglas, li permetrà 
capbussar-se en el passat fi ns a 
refer el fi l que la lliga a set dones 
que l’han precedida i que doten de 
sentit la seva existència. Serà una 
odissea que reviurà l’espai de tres 
guerres i recorrerà diverses loca-
litzacions geogràfi ques, que farà 
emergir violacions, incestos, crims, 
traïcions, suïcidis i una cadena de 
sofrences en què al fi nal prevaldrà 
l’amistat com a raó d’una promesa 
complerta.     

Aquest gran exercici Broggi el 
fonamenta en la paraula i en el 
treball actoral, perquè ‘Boscos’ és, 
abans de res, un artefacte de gran 
potència textual. Unes quantes 
projeccions i molt pocs elements 
escenogràfi cs, ben il·luminats, li 
són sufi cients per arrodonir cada 
acció de la complicada trama, que 
resol amb seqüències simultànies 
o superposades i que integren un 
relat en què els intèrprets hi repre-
senten diversos papers.

Loup, una heroïna de casa
Els ressons de tragèdia amb què 
Mouawad amaneix la seva obra 
reclamen la fi gura central d’una 
heroïna que, com en els clàssics, 
culmina un trànsit advers gràcies 
a l’esforç i a la fermesa de caràcter. 
Aquesta és la Loup que la mataro-
nina Clara de Ramon encarna amb 
una energia volcànica. Es menja 
l’escena a queixalades i compon el 
seu personatge de forma brillant. 

Cultura
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Una edició passada de 'Mataró per Càritas' Arxiu 

Tot tipus de comparses, activitats i espectacles en una 
nova edició de la marató cultural 

10 hores de solidaritat amb 
Càritas, avui a Santa Anna   

 La Plaça de Santa Anna acull 
aquest dissabte una nova edició 
de la marató cultural 'Mataró x 
Càritas' amb la que es vol recap-
tar fons pels més necessitats de la 

ciutat. L'acte seran 10 hores de sen-
sibilització i activitats de tota mena 
en el decurs de les quals es vol 
recaptar fons per aquesta entitat 
referent del Tercer Sector. Durant 

tot el dia es hi haurà Recollida d'ali-
ments, venda de cava, de llapis 
solidaris, coca del gremi de pas-
tisseria, o degustació de cafè. I a 
dalt de l'escenari o a la mateixa 
plaça se succeiran els espectacles, 
tot per una bona causa.

Arrossada popular
Els grallers de la colla d'Iluro se-
ran els primers protagonistes, 
abans dels castells universitaris 
dels Passerells i els Engrescats. Al 
migdia actuarà l'Agrupació Musical 
del Maresme, abans d'una arrossa-
da popular a cinc euros el tiquet.
Amb la panxa plena actuaran 
Boetukada, un grup de ball del 
Casal del Parc, hi haurà una can-
tada de cançons de pau, havaneres 
amb "Vol de gavines" i tancarà la 
tanda la Sala Cabanyes, amb al-
guns números teatrals.  | Redacció

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

345.000€

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

T

549.000€

EXCLUSIVA "SU CASA"
Ref. 12728 LLAVANERES: Unifam. 3 vientos. Bonitas vistas. 
350m2. 3 pl. PL.  INF:  Porche, salón,,  jardín,  piscina,  bodega, 1 dor.
suitte  + 1 dor. indiv. PL. CALLE: Garaje. Magnífi co salón 48 m2 con 
terraza. Gran cocina offi ce. PLANTA SUP: dorm. 2 baños (1 suitte) y 
gran terraza. En total 6 dormitorios y 4 baños (2 aseos)

T

330.000€

FABULOSO ÁTICO
Ref. 12713 CAMÍ SERRA: 195 m2 en total. 110m2 en planta + 
40m2 estudio + 45m2 entre terraza y balcón. Totalmente refor 
3 habit. (2 dobles) + vestidor. 2 baños compl (1 suitte) Amplio 
salón en estudio con chimenea y despacho. Com. 28m2 con bal-
cón.  Jacuzzi en la terraza superior. 3 pl. parking incl!!! 

T

380.000€

CASA EN EL CENTRO DE ARGENTONA
Ref. 12771 ARGENTONA-NUCLEO URBANO: Casa 225 m2 
20 años. Excelente estado. Garaje 60m2. 150 m2, porche 15 m2, 
jardín 120 m2. Planta baja: cocina-salón de verano y jardín. 1ª pl: 
salón comedor 32 m2, coc. 12 m2, baño, 1 dor. auxiliar. 2ª pl: 4 
habitaciones, baño completo.

T

núm. 1789 del 7 al 12 d'octubre de 2017
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10:00 TRAÇ DE CULTURA
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA DE MONTSERRAT
12:30 BÀSQUET EN JOC
14:30 NIT DE LA CULTURA
15:30 CALIDOSCOPI
16:00 1MÓN.CAT
18:00 HANDBOL EN JOC
20:00 EN JOC 
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 DIUMENGE ESPORTS
23:00 SET DIES
0:00 ÚLTIMA SESSIÓ
0:30 DIUMENGE ESPORTS
1:30 CALIDOSCOPI
2:00 ÚLTIMA SESSIÓ
2:30 TRAÇ DE CULTURA
3:00 TELÓ DE FONS
3:30 LA CONVERSA
4:00 DE TEE A GRENN
4:30 REM A REM
5:00 TELÓ DE FONS
5:30 CALIDOSCOPI
6:00 DIUMENGE ESPORTS

Dilluns 9
7:00 NOTÍCIES EN XARXA 
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 EL MIRADOR
12:00 ÚLTIMA SESSIÓ
12:30 BEN TROBATS
14:30 ÚLTIMA SESSIÓ
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 BA-BA
18:00 DOSOS AMUNT
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 EN JOC
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 CARNET ESPORTIU
23:30 ESTUDI 3
0:00 AL DIA BCN Nord-Maresme

Dissabte 7
7:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
7:30 CARNET ESPORTIU
8:00 DE TEE A GRENN
8:30 BA-BA
9:00 CATALUNYA TERRITORI TIC
10:00 ÚLTIMA SESSIÓ
10:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
11:00 LA CONVERSA
11:30 CREURE AVUI
12:00 ADOLESCENTS.CAT
12:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
13:00 DOSOS AMUNT
14:00 DE TEE A GRENN
14:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
15:00 TRAÇ DE CULTURA
15:30 ÚLTIMA SESSIÓ
16:00 1MÓN.CAT
17:00 LA DIADA MERCADAL REUS
22:00 AL DIA CAP DE SETMANA
22:30 FIRA MEDITERRÀNIA
23:00 ÚLTIMA SESSIÓ
23:30 TELÓ DE FONS
0:00 LA CONVERSA
0:30 CATALUNYA TERRITORI TIC
1:30 CALIDOSCOPI
2:00 TELÓ DE FONS
2:30 TRAÇ DE CULTURA
3:00 ÚLTIMA SESSIÓ
3:30 LA CONVERSA
4:00 GAUDEIX LA FESTA
4:30 ESTUDI 3
5:00 DE TEE A GRENN
5:30 CREURE AVUI
6:00 CATALUNYA TERRITORI TIC

Diumenge 8
7:00 LA CONVERSA
7:30 ÚLTIMA SESSIÓ
8:00 CREURE AVUI
8:30 BA-BA
9:00 CAMINANT x CATALUNYA

14:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 CALIDOSCOPI
18:00 BA-BA
18:30 CARRETERES
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 LA CONVERSA
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 CARRETERES
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 LA CONVERSA
23:30 GAUDEIX LA FESTA
0:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 LA CONVERSA
2:00 CARRETERES
2:30 MIRADOR
4:30 GAUDEIX LA FESTA
5:00 ESTUDI 3
5:30 LA CONVERSA
6:00 MATARÓ AL DIA

Dijous 12
7:00 LA CONVERSA
7:30 CAMINANT x CATALUNYA
8:30 ÚLTIMA SESSIÓ
9:00 MATARÓ AL DIA
10:00 CALIDOSCOPI
10:30 DE TEE A GRENN
11:00 SET DIES
12:00 LA CONVERSA
12:30 TELÓ DE FONS
13:00 CAMINANT x CATALUNYA
14:00 ÚLTIMA SESSIÓ
14:30 CALIDOSCOPI
15:00 DE TEE A GRENN
15:30 SET DIES
16:30 CAMINANT x CATALUNYA
17:30 LA CONVERSA
18:00 BA-BA
18:30 DE TEE A GRENN
19:00 CAMINANT x CATALUNYA
20:00 ÚLTIMA SESSIÓ

20:30 CALIDOSCOPI
21:00 DE TEE A GRENN
21:30 HIPSTERLAND +13
22:00 SET DIES
23:00 GAUDEIX LA FESTA
23:30 DE TEE A GRENN
0:00 CAMINANT x CATALUNYA
1:00 ÚLTIMA SESSIÓ
1:30 CALIDOSCOPI
2:00 GAUDEIX LA FESTA
2:30 SET DIES
3:30 GAUDEIX LA FESTA
4:00 TELÓ DE FONS
4:30 DE TEE A GRENN
5:00 CARRETERES
5:30 ÚLTIMA SESSIÓ
6:00 CAMINANT x CATALUNYA

Divendres 13
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA 
10:00 EL MIRADOR
12:00 TRAÇ DE CULTURA
12:30 BEN TROBATS
14:30 GAUDEIX LA FESTA
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
0:30 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

0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 CARNET ESPORTIU
2:00 DE TEE A GRENN
2:30 EL MIRADOR
4:30 DOSOS AMUNT
5:30 CARNET ESPORTIU
6:00 MATARÓ AL DIA

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

Dimecres 11
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 EL MIRADOR
12:00 CALIDOSCOPI
12:30 BEN TROBATS

Programació facilitada per mataró Televisió

TV
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VOLS VENDRE,  
COMPRAR O LLOGAR? 
NOSALTRES T'AJUDEM! 
TÚ VES PREPARANT  
EL TRASLLAT!

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

ZONA ROCABLANCA.  
Oportunidad para 
comprar!
Planta baja muy bien 
conservada.  
De 75 mts, 3 dormitorios (1 
doble),comedor con pequeño 
patio, cocina office y con 
chimenea,  baño completo  
con bañera.Ideal para invertir.
(C.E.= Tràmit)72.000€ 76.000€

PISOS EN VENTA

CASAS EN VENTA

ZONA CIRERA.  
Bloque semi nuevo y 
con zona comunitaria.
Vivienda para entrar a 
vivir.  
Impecable. 65 m2. ascensor. 
2 dormit.( 1 doble),baño com-
pleto con bañera, cocina inde-
pendiente, parking incluido en 
el precio. (C.E.= Tràmit)161.000€

PLAZA ESPAÑA.  
Piso alto con ascensor.
Piso bien conservado de 
120m2.  
4 dormitorios ( 2 dobles) + 
1 despacho, cocina anexa a 
lavadero, comedor con salid a 
balcón ¡¡Inmejorable situación, 
delante del Parque Central, 
espectaculares vistas!!  
(C.E.= Tràmit)246.000€

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

PLAZA ITALIA.  
Vivienda de grandes 
dimensiones.
Con patio y con garage 
incluído. 
115m2 50m2 de patio, 4 dor-
mitorios ( 2 dobles), 2 baños 
completos ( 1 suitte), amplio 
comedor con salida a balcón, 
cocina anexa a galeria 
(C.E.= Tràmit)278.000€

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

ZONA CENTRO.  
Casa de 250m2 cerca  
de Santa María. 
Casa 2 pl. zona tranquila.  
1ª pl: comedor con chimena, co-
cina office, patio 30 m2 trastero, 
aseo. 2ª pl: 3 dorm. dobles, baño 
completo, 2 tzas de 20 mts. Úni-
ca! calle muy tranquila, y próxima 
a todos los comercios del centro. 
(C.E.= Tràmit)375.000€
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Aval argentoní a la independència
El Sí guanya al municipi amb quasi un 94% del total de vots obtinguts, 
amb una participació del 55,54% del cens electoral

Política: Laia Mulà 

 Els habitants d'Argentona van 
demanar la independència de 
Catalunya en el Referèndum del 
dia 1 d'octubre votant majorità-
riament Sí, l'opció que va reco-
llir el 93,78% dels vots. En total, 
van participar de la votació 5.174 
argentonins i argentonines, un 
55,54% del cens d'aquest municipi 
maresmenc que va habilitar sis col-
legis electorals pels seus votants. 

L'opció del 'No' va obtenir 242 
vots, mentre que l'opció majorità-
ria en va obtenir 4.811. A més, 67 
votants van optar pel vot en blanc 
i 54 vots van ser nuls.

Sense incidents
La jornada en aquest municipi de 
prop de 12.000 habitants va trans-
córrer sense incidents destacables 
i els que ho desitjaven van poder 
votar amb normalitat. Van córrer 
molts rumors sobre possibles in-
tervencions de la Guàrdia Civil 

i, per aquest motiu, els vilatans 
van romandre davant els diver-
sos col·legis electorals per evitar 
que s'enduguessin les urnes. Tot 
i això, no va tenir lloc cap incident 
d'aquest tipus.

Tanquen el Cros i Riudemeia
Els col·legis situats a l'escola Sant 
Miquel del Cros i a l'escola Bernat 
Riudemeia van ser els que van ob-
tenir una participació més baixa 
en nombre de vots, en part per-
què van tancar abans d'hora. El 

del barri del Cros va traslladar les 
seves urnes per incidents amb els 
veïns que increpaven als votants. 
Els que encara no haguessin vo-
tat a aquests llocs a partir del seu 
tancament, prop de les 3 de la tar-
da, van ser redirigits a l'espai de 
l'Ajuntament Vell, on van poder 
votar amb normalitat fi ns al fi nal 
de la jornada a les 8 del vespre.

Per la seva banda, la fàbrica de 
l'antiga Velcro va ser la que més vo-
tants va rebre: 1.413 vots en aquest 
espai al llarg de la jornada electoral. 

L'accés a l'escola del Cros, en horari electoral Laia Mulà

Laia Mulà

Argentona
www.totmataro.cat/argentona
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IMMO NOVA

IMMO NOVA

IMMO NOVA

Ref. 2649: Cerdañola: Totalmente reformado. 
2 hab.(1 doble), amplio salón-comedor exte-
rior y soleado, cocina independiente, 1 baño. 
Parking opcional. Al lado de avenida principal!
                                                                 78.000€

¡OCASIÓN!

Ref. 2360: Cerdañola: Con entrada independiente. 
4 hab. (2 dobles), amplio salón-comedor, cocina 
indep, con patio, 1 baño. Terraza superior, 60m2 y 
trastero. Para reformar a su gusto!!
                                                                                        75.000€

SIN VECINOS

Ref. 2609: Cerdañola: Mejor que nuevo. 4 ha-
bitac. (3 dobles), gran salón-comedor con  
balcón/terracita, cocina indep con galería, 1 
baño, calefacción. Soleado y exterior!!
                                                             122.000€

DE GRANDES DIMENSIONES

Ref. 2490: Centro: Vivienda diáfana. 1 habita-
ción doble, salón-comedor en 2 ambientes 
con cocina americana, 1 baño. Ideal primera 
vivienda y cerca transportes públicos!!
                                                                    137.000€

JUNTO PZA. SANTA ANNA

Ref. 2534: Rocablanca: Comunidad reducida 
con ascensor y parking. 4hab. (1 dobl), salón-
com., chimenea y balcón, cocina con gale-
ría, 2 baño, Calefacción. Vistas despejadas!!
                                                                167.000€

ÁTICO GRAN METRAJE + PK

Ref. 2579: Centro: Reciente construcción. 2 habita-
ciones (1 doble), salón-comedor con cocina inte-
grada, 1 baño con bañera, calefacción. Parking 
y terraza de 65m2. 5 min. estación y la playa!!
                                                               186.000€

TERRAZA + PK

1P IMMO NOVA.indd   1 5/10/17   8:12



Adreça web del banner invertit:

www.reformesnousol.com

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

MÀQUINA

• NO UTILITZAR aquesta butlleta per participar al concurs. Les revistes són per a tothom. Gràcies.

* El premi caduca als 30 dies

GUANYA
Per optar a la suma dels dos premis s’ha d’enviar la resposta amb 
la PARAULA INVERTIDA i L’ADREÇA WEB DEL BANNER INVERTIT per: 

1- Carta/postal a l’adreça: C/ d’en Xammar, 11, 08301, Mataró.
2- Omplir formulari de participació a: totmataro.cat/concurs.
Si només s’ha encertat un dels dos concursos, s’optarà només a la meitat 
del premi. Més info a: www.totmataro.cat/participa/concursos

PARAULA INVERTIDA: 35€* 
Busca entre els anuncis de la revista la paraula invertida i envia la 
resposta en una carta o postal, o a través de la nostra web.

BANNER INVERTIT: 35€* 
Navega per la web totmataro.cat fi ns trobar el banner invertit, fes clic 
sobre ell i copia l’adreça web i aquesta serà la resposta.

GUANYADOR DEL CONCURS PARAULA i BANNER INVERTIT:
TERESA FERNÁNDEZ GRABULOSA

concursos

  L'Ajuntament d'Argentona ini-
ciarà en els pròxims dies les obres 
de remodelació del pavelló antic, a 
la zona esportiva Raül Paloma. Es 
preveu que les reformes durin dos 
mesos i consistiran en la millora i 
substitució de diversos elements i 
materials de la instal·lació. 

Aquesta proposta va ser una 
de les idees guanyadores del pro-
cés participatiu del pressupost 

La iniciativa nascuda al procés participatiu del 
pressupost municipal permetrà que tingui parquet

municipal celebrat l'any passat.

Una segona partida
Tot i que la partida del pressu-
post participatiu no cobria el total 
de l'actuació prevista, l'Ajunta-
ment es va comprometre a obrir 
una nova partida fi ns a comple-
tar el cost total d'aquesta obra. 
L'adjudicació s'ha resolt fi nalment 
per més de 180.000 euros, amb 

Remodelen el pavelló antic 
d'Argentona

El pavelló antic d'Argentona canviarà de fesonomia

Argentona

Arg.Comunicació

l'IVA inclòs. Una despesa impor-
tant pel municipi.

Millora i substitució
La remodelació modifi carà ele-
ments i materials del pavelló com, 
per exemple, les cistelles de bàs-
quet. El model serà retràctil i penjat 
de l'estructura, amb un sistema 
d'elevació elèctric. També es re-
pintarà el sostre i tota l'estructu-
ra metàl·lica i laterals, a més d'un 
sanejament de les zones degrada-
des per l'òxid. Un dels canvis més 
destacats serà la instal·lació de 
parquet esportiu de fusta, que im-
plicarà un important canvi estètic, 
així com un augment del confort i 
l'experiència dels usuaris.

En una segona fase del projecte 
està previst que es repintin tots 
els murs dels blocs de formigó, la 
passarel·la d'accés i portes d'emer-
gència. La darrera de les millores 
arribarà amb la substitució de la 
megafonia per un nou equip i que 
donarà servei als dos pavellons 
del municipi maresmenc. | Red-AC
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“Can Vallerià és art, comunicació i territori”
Entrevistem a Rafael Vallbona, un dels promotors i organitzadors de les activitats culturals 
que es porten a terme a Can Vallerià

Maresme: Laia Mulà

 Can Vallerià, situat a Premià de 
Dalt, és un espai que recupera 
les portes obertes i l'activisme 
cultural. Així ho explica Rafael 
Vallbona: periodista, escriptor i 
activista cultural.

Quines activitats organitzeu 
habitualment a Can Vallerià?
A l'estiu, per exemple, fem un 
festival de poesia amb poetes del 
Maresme que sol tenir molt èxit, 
mentre que a la primavera n'im-
pulsem un amb poetes catalans. 
Al mes de novembre tenim previst 
realitzar petites activitats cada tar-
da de dissabte: quatre propostes 
literàries per fer més atractiva la 
tardor. Habitualment fem espec-
tacles i recitals a l'exterior i hem 
inaugurat un espai de biblioteca 
al pis de dalt de la masia perquè 
puguem fer activitats més petites i 
íntimes. No ens imposem una pe-
riodicitat concreta, sinó que anem 
muntant iniciatives lliurement.

Què és Can Vallerià?
És art, comunicació i territori, 
perquè són tres elements que 
en Valerià Pujol sempre va tenir 
molt presents en la seva acció. Art 

perquè és el que fem a casa, comu-
nicació perquè considero que ho 
és tot a la vida i territori perquè hi 
estem fortament arrelats i volem 
mostrar el que es fa aquí.

D'on neixen les ganes de des-
tinar aquest espai a activitats 
culturals?
És una motivació doble: tenim clar 
que la cultura que ens agrada i ens 
mou és la que sorgeix de la base. 
L'ofi cial de grans institucions no 
ens atrau perquè et fa viure es-
trictament com un consumidor. 
La possibilitat de ser agent i cre-
ador és molt temptadora i això és 
el que busquem. La segona part 
de la motivació és per donar a co-
nèixer autors i joves artistes, per 
donar-los la mateixa oportunitat 
de projecció que vam tenir nos-
altres als anys 70.

Què va passar a Can Vallerià 
als anys 70?
El 1977 o 1978 un grup de joves 
que volíem ser escriptors vam 
anar a veure en Valerià Pujol, fi ll 
de la casa, i vam impulsar un col-
lectiu de lletres que després vam 
anomenar la Font del Cargol. Vam 
començar editant una fulla molt 
atapeïda amb els nostres textos i, 

al cap d'un any, el vam convertir 
en una col·lecció de llibres. Vam 
editar 25 llibres entre el 1978 i el 
1984 i vam organitzar nombroses 
activitats amb en Valerià Pujol. Més 
endavant, cadascú va començar 
a fer la seva trajectòria en solitari 
però ens va servir per començar 
el camí.

Qui porta a terme l'organit-
zació de les activitats?
En Valerià, a més del nostre mes-
tre, era el meu cunyat. Va morir i 
actualment l'Albert Calls, l'Adriana 
Pujol i jo som els que promovem 
les activitats d'aquest espai: hem 
recuperat les portes obertes i l'ac-
tivisme cultural.

A més de promoure activitats 
culturals teniu un segell edi-
torial: Quaderns de la Font 
del Cargol. Què heu publicat 
fins ara?
Hem publicat quatre llibres en 
paper i també produïm llibres di-
gitals d'accés gratuït pels lectors. 
En paper hem publicat un llibre 
de l'Albert Calls, que explica la his-
tòria de la Font del Cargol. També 
hem editat llibres de Clara Mir, 
Pep Bras i Vicenç Pagès, un dels 
millors escriptors contemporanis.

La masia Can Vallerià a Premià de Dalt de la família Pujol Rafael Vallbona D.Ferrer Cedida
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OFICINA CENTRE: C. Jaume Recoder, 4 , Local 1 · T 937 079 216 · babn6@tecnocasa.es

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

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

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

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

VALORACIONS
GRATUÏTES

*HIPOTECA AL

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

ASSESSORAMENT FINANCER GRATUÏT

Sant Antoni (Ref. 234937) 110 m2 Casa de 3 plantas 
junto al mar y estación, ideal para reformar a tu gus-
to. Posibilidad de parquing para 2 coches en la misma 
vivienda. 3 dormitoris, cocina, comedor con salida a 

terraza y una gran buhardilla en la última planta. 
220.000€ 

CENTRE (La RIERA) 168 m2, 6 hab,
2 banys, cuina offi ce i saló-menjador amb 

sortida a jardí de 100m2, pàrquing
per a dos cotxes. 

699.990€ 

CIRERA (REF. 236229). Àtic dúplex amb 2 
terrasses. 104m2, menjador de 20m2, 3 

habitacions, 2 banys complets, cuina ind, 
balcó i 2 terrasses orientades a Nord

i Sud respectivament. 
210.000€

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

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

47.500€

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

Intermediarios independientes en préstamos y créditos - Red en franquicia - Cada sociedad franquiciada tiene su propio titular y es independiente del franquiciador
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Av Maresme (Ref. 238461) 150m2. PRIMERA 
LINEA DE MAR - De 150m2 al lado de la estación. 

4 hab. Dobles y 1 individual, comedor con balcón, 
cocina offi ce de más de 12m2 con galeria. 2 baños 
completos y 1 aseo. Parquing incluido en el precio. 

360.000€ 

PERAMÀS (Plç. Catalunya)
Quart pis de 70m2 amb ascensor,

3 dormitoris, bany amb dutxa.
Reformat. 

125.000€. 

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

recuperable), menjador, cuina ind, bany 
complet i gran galeria-safareig.

A prop del Parc Central.
99.000€

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

Exterior! Terrassa amb bones vistes!

79.000 €

T

T T

T

D

T T

F
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Els cossos trobats són la parella maresmenca
La noia tenia un tret al cap i el noi diverses ferides al tronc que els forenses continuen 
analitzant per descobrir amb quina arma es van causar 

Successos: Redacció - ACN

 Els cossos trobats dimarts de 
la setmana passada al pantà de 
Susqueda són de la parella del 
Maresme de 21 i 23 anys desapare-
guda des del 24 d'agost. L'autòpsia 
ha permès concloure que la noia 
va rebre un tret al cap. El noi té 
diverses ferides al tronc que els 
forenses continuen analitzant per 
establir amb quina arma es van 
causar, perquè podrien ser compa-
tibles amb una arma de foc o una 
arma blanca.  Tot i això, la princi-
pal hipòtesi és que va ser tirotejat 
perquè un testimoni va indicar als 
mossos que havia sentit diversos 
trets a la zona de la pedrera, prop 
d'on la unitat aquàtica va localit-
zar els cadàvers.

Assassinats tots dos
L'autòpsia ha determinat que la 
parella va morir assassinada i que 
la noia va rebre un tret al cap. Els 
forenses van continuar intentant 
descobrir l'origen de les diverses 
ferides que el noi té al tronc però 
el mal estat del cos, que ha estat 
més d'un mes submergit a l'ai-
gua, va difi cultar molt la investi-
gació. L'anàlisi apunta al fet que 
les haurien pogut provocar amb 

una arma blanca o una arma de 
foc, però encara no hi ha resultats 
concloents.

Apunta a un tiroteig
Els investigadors, però, creuen 
que el més probable és que fos 
tirotejat perquè un testimoni, un 
home establert a la zona del pantà, 
va dir als Mossos d'Esquadra que 
havia sentit diversos trets des de 
la zona de la pedrera, a pocs me-
tres de la part dreta de la presa i 
prop de l'entrada d'aigua on van 
localitzar els dos cossos.

Tot i que també han fet radio-
grafi es als dos joves per intentar 
trobar algun projectil instal·lat dins 
el cos, no en van localitzar cap. Els 
investigadors rastregen la zona 
per intentar localitzar l'escena del 
crim o trobar més proves i l'arma 
o armes implicades. També estan 
tornant a visualitzar els enregis-
traments de les càmeres de vide-
ovigilància i repassant les trian-
gulacions dels mòbils dels joves, 
per intentar trobar més indicis i 
esbrinar què els hi va passar.

Els fets
Els joves van desaparèixer el 24 
d'agost, quan va anar fi ns al pantà 
en furgoneta per fer una excursió 

amb caiac. Els Mossos van resse-
guir els seus últims passos: primer 
van parar a treure diners a una 
entitat bancària de la Cellera de 
Ter i, després, van parar a pren-
dre un refresc i a comprar aigua 
al restaurant La Parada, al tren-
cant que mena cap a la presa, se-
gons va explicar la propietària de 
l'establiment.

Després de setmanes de cerca 
sense èxit, fi nalment el cos del noi 
va aparèixer surant i el de la noia 
en una de les parets rocoses del 
pantà, ja fora de l'aigua. Tots dos 
estaven despullats. Ell duia una 
motxilla amb una pedra a dins, 
que els investigadors sospiten que 
li van posar per intentar que el cos 
no surés. Ella no en portava, però 
no es descarta que la perdés dins 
l'aigua. El lloc on van aparèixer és 
de difícil accés i està a mig camí 
de la platja on el 28 d'agost van 
trobar el cotxe de la parella. Algú 
l'havia manipulat per llançar-lo 
daltabaix i fer-lo desaparèixer al 
fons del pantà. Per això, els in-
vestigadors creuen que darrere 
del doble crim hi pot haver més 
d'una persona i coneixedors de la 
zona. El caiac també el van punxar 
expressament i hi van posar pe-
dres de grans dimensions a dins 

Els treballs d'identificació dels cossos al Pantà de Susqueda Cedida
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93 757 25 74
C/ Emili Cabanyes, 12
Mataró

HABITATGES EN VENDA

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

ARA:  160.000€

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

ARA:  228.000€

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

ARA:  126.000€

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

ARA:  270.000€

VALOREM LA SEVA PROPIETAT GRATUÏTAMENT

www.studi.cat

AVGDA. GATASSA C/ JOSEP PLA

C/ PLA DE BAGES DOSRIUS

Muralla de la Presó - 27, baixos 
08302 - Mataró

T 937 556 047

• Administració de Comunitats 
   i de Pàrquings.

• Administració de Lloguers.

Demani’ns més informació sense compromís

www.castellalopezadministracions.cat

• Tramitem cèdules i
   certificats d’eficiència 
   energètica.
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Vingut de Batea, era professor de l'EMMM i ara ensenya pedagogia musical a l'ESMUC

Ruben Bes,
de Batea a Mataró

Laia Mulà

 En Ruben Bes és músic i pedagog musical, un com-
plet apassionat d'aquesta disciplina artística que s'hi 
dedica a temps complet. Amb un accent indestriable 
de la Terra Alta, recorda que va començar a tocar el 
teclat per casualitat al petit poble de Batea, on va 
néixer i viure fins al 2004. El seu pare, el qual era 
professor d'un taller escola, va comprar el teclat de 
segona mà a un alumne del taller i ell va començar 
a intentar tocar-lo. “Em generava molta curiositat 
l'instrument, però l'intentava tocar i sonava fatal”, 
confessa en Ruben. Per aquest motiu el van apuntar 
a classes particulars i, al cap d'uns anys, va passar a 
estudiar al Conservatori de Tortosa.

El següent pas en la carrera d'aquest músic alegre 
i treballador va ser presentar-se a les proves de l'Es-
cola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), on 
va entrar a estudiar pedagogia musical. Va ser allà on 
va descobrir el jazz i la música moderna i va decidir 
estudiar-ne al mateix centre. A més, compta amb un 
Màster en Direcció i Gestió de centres educatius per 
la Universitat de Barcelona.

“Vaig venir a Mataró per feina i ara que ja no hi 
treballo, m'hi quedo per amor”, confessa en Ruben. Va 
venir a Mataró per formar part de l'equip docent de 
l'Escola Municipal de Música de Mataró (EMMM), la 
qual impulsava un projecte “molt engrescador”. Ara 
ja no hi treballa, però exerceix de gerent de l'Escola 
de Música del Prat i és professor del Departament 
de Pedagogia de l'ESMUC: una carrera prometedora.

La seva tasca en la docència fa que deixi en segon 
terme el terreny interpretatiu però no deixa de pujar 
als escenaris perquè per ell és “vital”. És el pianista 
de Gospel Sons i fa poc va participar en el muntat-
ge a un tribut a Amy Winehouse que es deia Always 
Amy. També toca en un grup de música, els mítics 
Discipulos de Otilia, un grup d'ska que l'any que ve 
protagonitzarà la gira dels seus 25 anys.

La música transforma societats

“La música és bàsica perquè té un alt poder trans-
formador de societats”, opina en Ruben. Considera 
que és una arma social per fer millors les persones 
i que, per exemple, ha pogut veure com millora el 
rendiment escolar en infants. A més, “ajuda a créixer 
personal, artísticament i creativament”, conclou. 
Destaca que la cultura i les diverses expressions 
artístiques encara estan infravalorades per moltes 
institucions i que queda molt camí per recórrer 
perquè, a llarg termini, “la música fa barbaritats”.

Apunts

Defineix-te: apassionat, addicte al treball i amb un 
alt sentiment de justícia

una pel·lícula: qualsevol de superherois

un llibre: llegeixo al pedagog Philippe Meirieau

un viatge: a Nova York

un somni:  aportar un granet de sorra per fer una 
societat millor des de l'educació

 Daniel Ferrer 

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

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

PISO TOTALMENTE REFORMADO: Sólo 
3 vecinos, cocina, galería de 10m2 officce, 
baño completo con ducha, 3 hab. (2 do-
bles), parquet, carpintería ext. aluminio.

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

PISO REFORMADO: Con plaza de pk. 
grande incluída, 3 hab. Puertas de haya, 
exteriores de aluminio, cocina con galería 
anexa, balcón exterior, ascensor.

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

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

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

GRAN PISO DE 110M2: Con pk incluido, 
patio de 60m2, salón 30m2, 4 hab. (2 do-
bles), 2 baños completos, cocina officce 
roble, calefacción, comunidad reducida.

Ref. 4480 
CERDANYOLA:

106.000€

Ref. 5036 
CIRERA:

140.000€

Ref. 4240 
ROCABLANCA:

168.000€

Ref. 2484 
PLA D'EN BOET:

149.000€

Ref. 4448 
Z. P. I CADAFACH:

165.000€

Ref. 5131 
CIRERA:

124.000€

Ref. 4478 
RDA. EXTERIOR:

144.000€

Ref. 2485 
Z. VIA EUROPA:

279.000€

CERTIFICADO ENERGÉTICO

SI PONE A LA
VENTA
SU PISO CON 
NOSOTROS!

GRATISGRATIS

T T

T T

T T

T

T

GRAN PISO DE 110M2:GRAN PISO DE 110M2: Con pk incluido, Ref. 2485 T

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

PISO TOTALMENTE REFORMADO:PISO TOTALMENTE REFORMADO: Sólo Ref. 5036 T REFORMADO CON TERRAZA:REFORMADO CON TERRAZA: Piso de Ref. 4478 T

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

PISO REFORMADO: Con plaza de pk. Ref. 2484 

OBRA NUEVA: No deje escapar esta Ref. 4448 

Ref.2484 Pla d'en boet:
149.000�
T
Piso  reformado: con plaza pk grande in-
cluida, 3 hab. Puertas de haya, exteriores de 
aluminio, cocina con galería anexa, balcón 
exterior, ascensor.

5365

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

Assolellat tot reformat i amb precioses vistes. 65m², 3 habit (2 dobles) i 
exteriors, cuina offi ce, menjador, balcó quadrat, precioses vistes. Parquet, 
sostres de fusta, llums halògenes, tanc. alumini climalit, bons acabats. 
Traster. Pis ben comunicat, tranquil !!! T410188

Llavan� es

160.000€

Preciós pis situat al centre en exclusiva!

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

El Rengle

230.000€

Espectacular pis en exclusiva a 1ª línia de mar!
3 habitacions, 2 banys complets, cuina indep. equipada, ampli menjador molt 
lluminós, 2 balcons-terrassa, aa/cc, parquet, tanc. alumini, pàrquing i traster 
opc. Zona com. amb piscina, magnífiques vistes al mar!!  T151284

Vol vendre 
o llogar
 el seu 

immoble?

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

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

Pis molt cèntric i ben conservat
Ampli pis de 76 m² al centre de la ciutat de Mataró. 2 habitacions (1 doble 
i una individual), 2 banys (un amb banyera i un altre amb dutxa), cuina ti-
pus offi ce, 6m² de balcó i ascensor. Molta lluminositat, gràcies a les seves 
fi nestres i balcó!  T151309 180.600€

Centre

Preciós dúplex amb terrassa de 30m2!
Pis de 118m² entre planta i golfes, 4 habitacions (2 dobles), 1 suite, la-
vabo reformat i modern, menjador, golfes amb una preciosa escala de 
cargol. Gran terrassa chill-out amb barbacoa. Comunitat tranquil·la i 
familiar. No ho deixi escapar!!!  T151256 315.000€

Havana

675€

1.200€

45 anys 
d’experiència ens avalen.

Serietat i efi càcia 
al millor preu!
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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

250€

T302992 Centre - Argentona.  Local diàfan de 18m2, sortida de fums, tancaments 
d’alumini i molt lluminós. Vingui a veure’l!!!

Vol vendre 
o llogar
 el seu 

immoble?
650€

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

350€

T302715 Pla d’en Boet. Local comercial ideal pel seu negoci. Molt lluminós. 
Gaudeix del seu ampli magatzem!!!!.

T701459 Pol. Mata-Rocafonda. Nau ind. 214m². Bany complet. Calef. aire condic., 
2 pl. pàrquing. Rampa d’accés i 2 oficines. Telèfon, alarma, aigua calenta, llum i extintor.

700€

Preciós dúplex amb terrassa de 30m2!

315.000€

675€

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

 T110379 St. Vic. Montalt. Excel·lent pl. baixa refor., 120 m², 3 habit. 2 banys, cuina 
off., menjador, lluminós, terrassa, pàrquing i magnifica zona comunit. amb piscina!!!

3.000€

T107555 Parc Central. Pis 117m², 3 habit. (1 suite), 2 banys complets, cuina indep., men-
jador, terrassa 65m², aa / cc, ascensor, pàrquing. Videoporter,  pl. pàrquing de 15m² inclosa!

1.200€

45 anys 
d’experiència ens avalen.

Serietat i efi càcia 
al millor preu!

T302951 Centre. Magnífic despatx en 2a planta en immillorable situació costat Pl. Santa 
Anna, 110 m2, 6 despatxos, 1 bany, balcons, aa / cc, terres hidràulics. Totalment moblat !!

650€
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COMPRAR ÉS MÉS BARAT QUE LLOGAR. TREU-NE BENEFICI!

Les vivendes estrella
són exclusives d’Urbenia

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

REFERÈNCIA POBLACIÓ I ZONA CARACTERÍSTIQUES PREU DE
VENDA

QUOTA
HIPOTECÀRIA

LLOGUER
APROXIMAT RENDIBILITAT

MATARÓ - Cerdany. Sud
MATARÓ - Peramàs
MATARÓ - Cerdany. Sud 
MATARÓ - Rocafonda
MATARÓ - Cerdanyola
MATARÓ - Via Europa 

R.18970
R.19097 
R.19057
R.19171
R.18965
R.19173

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

62.260 €
71.000 € 
75.000 €
76.000 €
77.260 €

156.000 €
 
 

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

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

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

167.000€

MATARÓ - Eixample R 15569

Zona estació. Pis 4 hab, cuina office amb ga-
lería, exterior i lluminós. Moltes possibilitats!!!

Quota: 905,57€/mes

147.260€

MATARÓ - Pla d’en Boet R 19150

Pis alt i ampli de 4 hab, menjador exterior amb 
vistes espectaculars i assolellat.Oportunitat!!

Quota: 544,30€/mes

154.000 €

MATARÓ - Cerdanyola R 19206

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

Quota: 569,21€/mes

calefacció, ascensor, molt sol. DEFINITIU!! lería, exterior i lluminós. Moltes possibilitats!!!

/mes

255.000€

MATARÓ - Pl. Italia R 19209

Pis assolellat , 3 hab (1 suite), 2 banys. Pk. Zo-
na comunitària amb piscina.Vine a veure’l !!

Quota: 942,53€/mes

149.000 €

MATARÓ - Rocafonda R 19158

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

Quota: 550,73€/mes 152.500 €

MATARÓ - Molins R 18726

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

Quota: 563,67€/mes

173.000€

MATARÓ - Via Europa R 18645

Pis de 2 hab. Exterior i assolellat. A punt per 
entrar a viure. Ideal parelles i inversors.

Quota: 587,69€/mes 245.000 €

MATARÓ - Centre R 19175

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

Quota: 905,257€/mes

sortida a balcó, 2 wc. traster. Finca senyorial.
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Entra a www.urbenia.es per veure
el tour virtual de la vivenda!
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