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Més de 20 anys d’Experiència i Qualitat
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www.sucasa.es
+ Informació + immobles + fotos

69.000€

COMO UN ALQUILER
Ref. 12596 PALAU/EXSCORXADOR: Buen 
piso de 82 m2 totalmente exterior con unas 
vistas estupendas sobre parque. En perfecto 
estado de reforma.3 dormitorios (antes 4).Sa-
lón comedor 22 m2. Cocina reformada. Gale-
ría anexa. Baño con ducha .A. a/ac. Precio muy 
asequible. 

229.000€

VISTAS PANORÁMICAS
Ref. 12291 Via Europa: Buen piso de 110m2 
en zona privilegiada. Muy alto con ascensor. 
Exterior en su totalidad en edifi cio a los cuatro 
vientos. Amplio salón . Balcón /terracita. Cocina 
off buenas dimensiones. 4 dormitorios. 2 Ba-
ños.  Distribución funcional. Calefacción. A/ac.  
Parking + trastero incluidos. 

129.000€

PRÁCTICAMENTE NUEVO
Ref. 12528 Z. AVDA. PERÚ: !En edifi cio 
prácticamente nuevo. Piso de perfecta dis-
tribución. Muy soleado  y como nuevo. Salón 
25 m2. Balcón. Cocina semi-abierta. 3 dormi-
torios. 2 baños (uno tipo suitte). Calefacción. 
Sin duda es una excelente ocasión!!

172.000€

SITUACIÓN PRIVILEGIADA
Ref. 12568 JTO. VIA EUROPA: Atención a 
este inmueble! Vivienda de 100m2 reformado 
recientemente destaca calidad acabados y 
detalles que hacen que  destaque Vistas des-
pejadas y buena orientación. A un paso auto-
pistas. 4 dormitorios. Salón comedor de 28 
m2. Cocina equipada y de calidad. Ascensor!

Estudiem el seu cas i li oferim la millor solució que s’adapti 
a les seves necessitats:

• Garantim liquiditat (pot comprar amb total tranquil·litat).

• Paguem hipoteca fins a la seva venda (pla de venda 
personalitzat).

• Solucionem processos d’embargament (aturem 
processos i posem al dia).

• Acceptacions d’herències (gestió i pagaments 
avançats).

• Altres situacions (vostè proposa...i l’ajudarem 
eficaçment).

Tenim l’experiència necessària, fa 25 anys que ho fem!

Truqui’ns sense cap compromís.
L’informarem amb detall!

T. 93 757 12 82

25 ANYS

(Entreguem 6.000€ a l’acte)

VENDRE LA SEVA
PROPIETAT ÉS MOLT 
FÀCIL...
NOSALTRES L’HI 
COMPREM

+ DE 13.000 IMMOBLES GESTIONATS

T

VENUT!

Ref. 12494
MOLINS

99.950€

 que s’adapti 

 (pot comprar amb total tranquil·litat).



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

87.000€

PRECIO REALMENTE BUENO
Ref. 12606 Z. CERDANYOLA SUR: 2º de 
altura exterior. Esquinero.  80m2 sin pasillos. 
3 dorm.. Salón luminoso. Cocina reformada 
con galería. Baño con plato de ducha. Suelos  
gres. Puertas en roble. entrar a vivir. Zona 
comercial. Buena rentabilidad inversores. Llá-
menos y concierte una visita!!!!

T

370.000€

UNIFAMILIAR
Ref. 12563 CAMÍ SERRA: Estupenda vivienda 
unifamiliar en la mejor calle de la zona. Edifi cac.
reciente en varias plantas, superfi cie 260 m2 
+ jardín de 100m2. Excelentes vistas sin edifi -
caciones.Salón comedor 40 m2. Gran cocina 
offi ce 16 m2. 4 dorm. u(1 tipo abuhardillado con 
terracita solarium). Garaje 2 vehículos.

T

189.000€

UNIFAMILIAR
Ref. 12580 ARGENTONA. URBANIZACIO-
NES: Fácil acceso. Bonita casa a 4 vientos en 
parcela de 800m2 con piscina, zona barbacoa 
y huerto con árboles frutales. 193m2 en 2 
plantas +sótano con estupenda bodega.5 ha-
bitaciones dobles.” Llar de foc”. 2 baños uno 
suitte. Precisa actualizaciones.

T

69.000€

COMO UN ALQUILER
Ref. 12596 PALAU/EXSCORXADOR: Buen 
piso de 82 m2 totalmente exterior con unas 
vistas estupendas sobre parque. En perfecto 
estado de reforma.3 dormitorios (antes 4).Sa-
lón comedor 22 m2. Cocina reformada. Gale-
ría anexa. Baño con ducha .A. a/ac. Precio muy 
asequible. 

T

135.000€

PISO + PARKING
Ref. 12603 SEMI-CENTRE/ Z. HOTEL CIU-
TAT DE MATARÓ: De las mejores opciones 
por precio. Perfectamente comunicado. De 
media altura, edifi cio de reciente construc-
ción. Destaca su luminosidad y sol. Distribu-
ción muy acertada. 2 dormitorios. Salón co-
medor. Cocina integrada. Parking Incluido!!

T 158.000€

BUENA COMPRA!!
Ref. 12582 Z. SEMI CENTRE/EIXAMPLE: 
Junto avda principal y a un paso del centro, 
rodeado de servicios y comercios. De 100m2 
reformado. Estado/Imagen impecable. Sa-
lón comedor. Balcón sobre calle peatonal. 3 
dorm. (antes 4). Cocina equipada. Baño con 
bañera semicircular + ducha. Suelos parquet.

T

179.000€

¡ATENCIÓN A ESTA OPORTUNIDAD!
Ref. 12579 JTO. ROCABLANCA: Bien co-
municado, calle tranquila. Exterior de reciente 
construcción. Imagen actual, distribución muy 
acertada. Luminosidad. 3 dorm. Salón come-
dor amplio. Balcón /terraza. 2 baños nuevos. 
Cocina. Calefacción. Parking. Posibilidad otra 
plaza + trastero. El mejor de la zona!

T

285.000€

PRECIO EXCEPCIONAL
Ref. 12477 VISTA ALEGRE: Estupenda casa 
unifamiliar, sector residencial perfectamente 
comunicado pero muy tranquilo. 230m2 en 
varias plantas. Totalmente reformada. 4 dor-
mitorios. Salón-comedor con chimenea. Cocina 
como nueva. Disfruta de jardín ,solarium y va-
rias terrazas a nivel . Garaje +sala diáfana.

T229.000€

VISTAS PANORÁMICAS
Ref. 12291 Via Europa: Buen piso de 110m2 
en zona privilegiada. Muy alto con ascensor. 
Exterior en su totalidad en edifi cio a los cuatro 
vientos. Amplio salón . Balcón /terracita. Cocina 
off buenas dimensiones. 4 dormitorios. 2 Ba-
ños.  Distribución funcional. Calefacción. A/ac.  
Parking + trastero incluidos. 

T

129.000€

PRÁCTICAMENTE NUEVO
Ref. 12528 Z. AVDA. PERÚ: !En edifi cio 
prácticamente nuevo. Piso de perfecta dis-
tribución. Muy soleado  y como nuevo. Salón 
25 m2. Balcón. Cocina semi-abierta. 3 dormi-
torios. 2 baños (uno tipo suitte). Calefacción. 
Sin duda es una excelente ocasión!!

T

172.000€

SITUACIÓN PRIVILEGIADA
Ref. 12568 JTO. VIA EUROPA: Atención a 
este inmueble! Vivienda de 100m2 reformado 
recientemente destaca calidad acabados y 
detalles que hacen que  destaque Vistas des-
pejadas y buena orientación. A un paso auto-
pistas. 4 dormitorios. Salón comedor de 28 
m2. Cocina equipada y de calidad. Ascensor!

T

122.000€

DE AMPLIAS MEDIDAS
Ref. 11995 Z. AVDA. PINTOR ESTRANY: 
Ubicado sobre avda principal. Excelente vi-
vienda 100 m2 en edifi cio con buena imagen. 
De espacios amplios y estado interior real-
mente impecable. 3 dormitorios (antes 4). Sa-
lón comedor 28 m2 con “llar de foc”. Cocina 
offi ce equipada 12m2. 2 baños. Ascensor!

T

Ref. 12494
MOLINS



6 CASES
OBRA NOVA Mataró (Can Serra)
2a fase a la venda

A partir de
445.000€
Distribució i acabats personalitzats

min. de Barcelona min. de Mataró Park

20 2
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6 CASES
OBRA NOVA Mataró (Can Serra)
2a fase a la venda

A partir de
445.000€
Distribució i acabats personalitzats Parcel·les de 450m2

www.maresmed.com
Tel: 935 108 080
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    Però n’hi ha de més rellevants, de raons per exal-
tar aquest llinatge. A mi m’agrada especialment el fet 
que aproximadament una tercera part dels fi lls, néts 
i besnéts s’han modernitzat (dissenyar, contrasenya, 
ressenya, assenyalar…) i uns quants més, la majoria, 
no (resignació, designar, insígnia, insignifi cant…). 
Em refereixo a la forma, és clar: els del segon grup 
mantenen el dígraf ‘gn’ de l’original i no l’adapten a la 
pronúncia vulgar, mentre que els del primer sí. Els uns 
són més visuals, per dir-ho així, i els altres més fonè-
tics. Aquesta particularitat va molt bé per fer entendre 
al profà que la llengua no és una ciència exacta i que 
hi intervenen molts factors, que tenen a veure amb la 
història, la cultura, l’evolució i fi ns i tot la casualitat. 
El parlant normal i corrent reclama normes per orien-
tar-se en la jungla de la llengua, tan plena de paranys 
(i per això es revolta quan canvien accents diacrítics, 
però en aquesta matèria les normes no són principis 
matemàtics d’aplicació universal. Per això és bo de sa-
ber que sovint resulta més efi caç refi ar-se de la intuïció 
que no pas de l’aprenentatge gramatical conscient.

Roda el món i torna el mot: Pau Vidal

 Que bonic el jutge renyant l’ajuntament revoltós de 
Badalona per obligar els treballadors a “signifi car-se” el 
dia de la Rassa! Em va entendrir, perquè signifi car-se és 
un verb que a la darreria del segle XX ha experimentat 
el mateix que estilar-se o emancipar-se: han passat a 
millor vida sense fer soroll, i sense que ningú els trobi 
a faltar gaire, substituïts respectivament per ‘estar de 
moda’ i independitzar-se, les formes beneïdes pel bu-
ròcrates que ens està convertint en micos de repetició.

    No estic segur de quina és l’expressió que aquesta 
llengua de fusta que els mitjans ens encolomen ha 
substituït signifi car-se però és una veritable llàstima 
perquè forma part d’una família com n’hi ha poques. 
Deixeu-me anar per ordre. D’entrada perquè prové de 
senya (en llatí, signa), un mot que ha generat una bona 
vuitantena de derivats però que no té res a veure amb 
seny. El tret del caràcter que se suposa que ens carac-
teritza el vam heretar dels germànics. Quina curiositat.

Significar-se

L’ENQUESTA

Participes d'activitats 
solidàries?

74,2% Sí, a vegades.
16,1% No, mai.
9,7% Sí, sempre.

JOAN VIVES

LA PREGUNTA

Estàs a favor que et pugin 
l'IBI per inversió social?

MERITXELL RUIZ

El Parc Central va acollir dissabte una autèntica marató musical amb 
un motiu ben clar: sumar-se a la campanya 'Un somriure per l'Aleix'.

APLAUDIT:  És l'anima d'Unda 
Maris i la persona que, malgrat 
el poc pressupost, fa mantenir la 
Setmana de Música Antiga.

CASTIGAT: La Consellera d'Ense-
nyament és la màxima responsable 
de les ràtios escolars, que ara es 
demana que minvin.

VOTA L'ENQUESTA A:

mataró cat

Daniel Ferrer 

Davant de tot

Davant de tot 1743.indd   1 26/10/16   19:32
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FESTA DELICIOSA
Mataró celebra Sant Simó en els 400 anys de 
l’ermita dels mariners i els pagesos
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Especial Molins - Vista Alegre
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 Foto antiga Les portades

 La Creu Roja de Mataró es va 
fundar poc abans que esclatés la 
Guerra Civil Espanyola, tal com 
demostra aquesta fotografi a ce-
dida per A.M. Canyelles.  

El seu besavi, Ramon Cañellas, 
"assegut al mig de la foto", va ser 
un dels fundadors d'aquest orga-
nisme, juntament altres "volunta-
ris i simpatitzants". Com es pot 
veure, l'home llueix moltes meda-
lles, "un reconeixement de la feina 
que feien de forma desinteressada 

Els voluntaris de la Creu Roja

i de l'empenta per tirar endavant 
una ciutat plena de mancances 
als llindars de la guerra", remarca  
Canyelles. 

Ella mateixa també explica que 
"formaven part del moviment so-
cial de l'època, tot cobrint la ne-
cessitat d'obra social organitza-
da i preservant el patrimoni de la 
ciutat". Una postal dels voluntaris 
més que necessaris que encara 
avui fan possible la tasca de la 
Creu Roja a Mataró. 

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

Foto:  A. M. Canyelles.

Foto antiga 1743.indd   1 26/10/16   9:37
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MATARÓ · Barcelona, 3 · Tel. 93 796 40 11

Vine i  
et taxem  
al moment  
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Daniel Ferrer

Ja som 125.000 mataronins   
La immigració i el nombre més alt de naixements que de defuncions fan que la ciutat 
estableixi el seu rècord de població

Societat: Redacció

 Mataró va tancar el 2015 amb 
més habitants que mai abans, su-
perant el llindar de les 125.000 
persones. És la dada més llami-
nera de l'Estudi de Població de 

l'Ajuntament de Mataró, que es 
basa en dades del padró conti-
nu. En total a inicis d'any hi havia 
125.631 empadronats, 697 més 
que l'any anterior en una tendèn-
cia que singularitza la capital del 
Maresme envers altres ciutats de 

l'entorn. Mataró està creixent no 
al ritme d'inicis de segle però sí de 
forma constant. La immigració i 
el saldo natural encara en positiu 
expliquen aquesta dada. 

En la roda de premsa de pre-
sentació de l'estudi el regidor Juan 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat

Obertura 1-2 ciutat 1743.indd   2 26/10/16   19:08



La població de la Xina ha estat la protagonista dels increments 
absoluts més elevats dels darrers dos anys fins a arribar als 2.337 
habitants. Les disminucions més elevades en termes absoluts cor-
responen a la població del Marroc (-89), Romania (-14) i Gàmbia 
(-12). A 1 de gener de 2016, només tres nacionalitats tenen un 
pes sobre el conjunt de la població de Mataró que supera l’1% 
del total: el Marroc (6,25%), la Xina (1,86%) i el Senegal (1,15%).

Comunitat xinesa 
en creixement

La distribució de la població de nacionalitat estrangera és molt 
desigual en el conjunt de la ciutat. Els barris que en termes absoluts 
tenen un major nombre d’habitants de nacionalitat estrangera 
són Cerdanyola (6.797), Rocafonda (3.681) i l’Eixample (2.816). 
En termes relatius, els percentatges més elevats sobre la pobla-
ció total corresponen a Rocafonda (33,46%), Palau-Escorxador 
(30,86%) i Cerdanyola (22,20%).

Distribució per 
barris

Carlos Jerez va assegurar que su-
perar aquest llindar no té reper-
cussions de tipus administratiu 
per a la ciutat i que no suposa cap 
canvi per l'Ajuntament.

La immigració, la clau
El perquè d'aquest creixement 
d'habitants de Mataró cal veu-
re'l sobretot en el saldo migrato-
ri, que n'és l'element clau. De la 
mateixa manera que segueixen 
naixent més mataronins que no 
pas en moren –saldo natural– és 
en el saldo migratori allà on es 
pot apreciar la incidència d'una 
comunitat com la xinesa, que en 
termes relatius és la que més ha 
crescut el darrer any.

El saldo migratori de l’any 2015 
–positiu en 357 habitants– sembla 
consolidar la tendència registrada 
l’any anterior i tancar el període de 
saldos migratoris negatius entre 
els anys 2011 i 2013, fet que es pot 
relacionar també amb el temps de 
més incidència de la crisi econò-
mica. L’1 de gener de 2016, la po-
blació de nacionalitat estrangera 
suma un total de 19.172 habitants 
a la ciutat, el 15,26% de la pobla-
ció total. Trencant amb la tònica 
d’anys anteriors, la població de na-
cionalitat estrangera augmenta en 
122 habitants, fet que representa 
una variació del 0,64%. La població 
de la Xina (+223), Senegal (+24) i 
Paraguai (+16) són les tres nacio-
nalitats que més creixen respecte 
d’ara fa un any.

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1743 del 28 d'octubre al 3 de novembre de 2016
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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

Societat: Redacció       

Martina és el nom més posat el 
2015 entre les nenes nascudes i 
Martí, entre els nens. En total van 
néixer 16 nenes de nom Martina i 
21 nois de nom Martí. Els següents 
noms de noia més escollits pels 

pares mataronins són Aina amb 
13, Júlia amb 12 i un triple empat 
a 11 entre Clàudia, Paula i Lucía. 
Entre els noms de nen més po-
pulars hi ha Leo, amb 18 nadons, 
Marc amb 17 i Èric amb 16.

L'Estudi de Població de Mataró 
deixa una sèrie de curiositats com 
els següents set índexs.

zona amb el centre de la ciutat”, ex-
plica Calpe. “Des del carrer Herrera 
es veu el campanar de Santa Maria, 
de manera que tenim un carrer 
que podem convertir en avinguda 
i on podem invertir esforços per 
activar-ho a nivell comercial”, as-
segura la regidora.

Per això, a banda que l’immoble 
incorpori locals d’ús comercial, 
l’obra preveu eixamplar el car-
rer entre deu i vint metres en el 
tram comprès entre Floridablanca 

Natalitat baixa

La població de Mataró s'està 
envellint i segueix veient com 
baixa la natalitat. Els 1.271 nai-
xements són la xifra més baixa 
registrada des de l’any 2003. 
El percentatge de naixements 
de mare de nacionalitat es-
trangera representa el 20,5%.

1
Martí i Martina, 
els noms més posats 
Mataró se segueix envellint amb la xifra de naixements 
més baixa des de l'any 2003

Ciutat

Obertura 3-4 ciutat 1743.indd   2 26/10/16   19:09



*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

Entre barris

Hi ha hagut 7.958 moviments 
entre barris per canvi de do-
micili. Els barris que tenen el 
saldo positiu més elevat són 
Molins i La Llàntia mentre que 
els que registren baixes més 
pronunciades són Rocafonda, 
El Palau i el Pla d'en Boet.

2
Barris que creixen

L'Eixample amb 356 habitants 
nous i Cerdanyola amb 198 
són els barris que creixen 
més. De fet són els dos bar-
ris més importants de Mataró. 
També Molins Torner registra 
un augment important, de 76 
persones.

3
Nous habitatges

Hi ha tres barris que regis-
tren disminucions en el nom-
bre d'habitants, en contra 
de la tendència general. Són 
Rocafonda, que perd 59 per-
sones, Palau-Escorxador que 
en perd 26 i Peramàs que re-
gistra una rebaixa de 21.

4

El Centre, jove

El Centre de Mataró consoli-
da una tendència a revertir la 
seva història. Així, ja no forma 
part dels barris més envellits 
de la ciutat sinó que l'estudi 
detecta un rejoveniment que 
també es correlaciona amb 
una rebaixa de persones per 
llar. Són joves que s'indepen-
ditzen en pisos més petits i 
escullen aquesta zona.

5
Més llars

I amb menys membres per 
cada habitatge. A Mataró hi 
ha 47.868 llars, 439 més que 
un any enrere. Les llars que 
han augmentat més en ter-
mes absoluts han estat les 
unipersonals i les de dos mem-
bres, amb 265 i 178 i en canvi 
les llars més grosses per a 
tres i quatre membres han 
disminuït.

6
Nous habitatges

291 persones van canviar 
de nacionalitat a Mataró el 
2015, adoptant l'espanyola. 
De la població immigrada a 
Mataró, els orígens d'aquesta 
se situen en un 40 per cent la 
d'origen marroquí i un 12 per 
cent la xinesa però la suma de 
gambians, malians i senegale-
sos situaria el grup subsaharià 
sobre el 13 per cent.

7
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 Arxiu 

Tres barris que conformen un "districte" 
al voltant d'un eix cabdal de ciutat.

Via Europa
Cirera
La Llàntia

Barri
a barri

1

Tot 1,2 barri intro.indd   2 26/10/16   17:35
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El barri de la Via Europa és, en gran part, el causant que en els 
primers anys del segle la ciutat hagi crescut en unes 15.000 
persones. Al projecte d'articular una gran via que cosís la ciutat 
el va seguir una operació urbanística de grans proporcions en 
la qual es van edificar quasi en paral·lel desenes de promocions 
urbanístiques. Pràcticament tot el parc immobiliari és de carac-
terístiques similars i d'una edat determinada. En conseqüència 
d'això, també, hi ha qui ha criticat a la planificació que es va 
fer la mancança d'equipaments o instal·lacions assistencials si 
bé es pot dir que, a escala comercial, la zona –excel·lentment 
connectada– ha acabat per arrancar i fer-ho amb molta força.

Via Europa, el 
barri del segle 
XXI

La zona de Via Europa

La Llàntia és un barri. Durant dè-
cades del segle XX quasi un espai 
independent de la ciutat, allunyat 
de la resta d'urbanisme, encimbe-
llat als seus pendents. També fa 
pujada Cirera, un barri de place-
tes i carrers, de vida compartida i 

exemple de fraternitat entre veïns. 
Entre un i altre, en zona de camps, 
torrents i camins, Mataró va fer la 
que segurament és la seva major 
obra de transformació i creixe-
ment –en nombre d'habitatges i 
per tant d'habitants i també en 
extensió urbanitzada– de les dar-
reres dècades.

Tant era el pes de les noves cons-
truccions que amb bona lògica, 
tot el que es va fer a rebuf de la 
mateixa Via Europa va constituir 
un barri propi, amb personalitat 
i amb el mateix nom que el vial.

La Via Europa va servir 
per cosir la connexió 
entre els altres dos barris, 
que vivien allunyats l'un 
de l'altre i sense 
connectivitat viària fàcil

 Arxiu 
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  Si en lloc de ser mataronins 
fóssim de fora i ens enviessin a 
buscar el barri de la Via Europa 
a Mataró, obtindríem respostes 
diferents depenent de com esbri-
néssim on para. Si per exemple 
fem cas dels cercadors de pisos, 
és obvi que existeix. Si volguéssim 
saber-ne per la seva associació de 
veïns o la festa pròpia, és clar que 
el trobaríem. Si ho preguntéssim 

a bona part de la gent que viu al 
voltant de l'avinguda homònima 
o a recer del Parc Central ens indi-
carien perfectament on comença i 
on acaba el barri. Però si busquem 
a la divisió administrativa, no li 
trobaríem el rastre.

Malgrat que és una entitat urba-
nística consolidada, el barri de la 
Via Europa segueix "penjant" de 
Cirera o la Llàntia –més antics– en 

El barri que a vegades és barri i 
a vegades no és barri
Tot i tenir tots els condicionants, l'oficialitat de la Via Europa segueix sent virtual 

diferents divisions d'ús adminis-
tratiu que fa l'Ajuntament o al-
tres entitats. Així, en els estudis 
de població com el presentat la 
setmana passada, en els resultats 
electorals dividits per barris o en 
altres índexs, sempre cal mirar la 
divisió sobre el mapa per saber de 
quin "cantó" considera, l'estudi 
de torn, aquest barri que és i no 
és a la vegada. 

barri a barri Via Europa

Tot barri 3 administratiu.indd   2 26/10/16   17:08
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  La Via Europa, que en l'estudi 
de població que va presentar la 
setmana passada l'Ajuntament 
de Mataró "penja" del barri de 

Cirera, és la zona de Mataró amb 
una mitjana d'edat més baixa. La 
raó no és una altra, segons el propi 
Ajuntament, que el fet que a la zona 

El barri que s'escull per 
anar-hi a tenir fills
Via Europa-Cirera és el barri amb una edat mitjana més baixa i més membres per llar

residencial s'hi aglutinen moltes 
famílies amb fills. Això s'explica pel 
tipus de construcció que caracte-
ritza la Via Europa, de pisos amplis 

barri a barri Via Europa

Tot barri 5,6 fills.indd   2 26/10/16   17:13
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La taxa de fecunditat

La taxa general de fecun-
ditat (TGF) (relació entre 
el nombre de nascuts vius 
per cada 1.000 dones en 
edat fèrtil d’entre 15 i 49 
anys) ofereix una major 
precisió sobre el compor-
tament de la fecunditat, ja 
que tan sols té en comp-
te la població femeni-
na en edat de fecundar. 
La taxa de Mataró per al 
període 2011-2015 se si-
tua en el 46,84‰, -1,34 
punts per mil inferior a la 
del període de cinc anys 
anterior. En el període 
2011-2015, les taxes gene-
rals de fecunditat (TGF) 
per barris més elevades 
corresponen a Palau-
Escorxador (56,27‰), 
Rocafonda (55,56‰) i 
Cirera (53,29‰)

amb serveis propers i sobretot de 
disseny modern. Una zona quasi 
dissenyada per a aquest ús resi-
dencial. D'aquesta manera, doncs, 
el barri s'ha convertit en la zona 
preferida de tots aquells que volen 
tenir fills i concentra també bona 
part de la mobilitat interna de la 
ciutat. Es dóna la circumstància 
que, amb aquest índex, és Cirera el 

barri que apareix com a rejovenit, 
quan segurament, pel tipus de llar, 
de la part "històrica" ens trobarí-
em amb tendències més similars 
a zones com Molins, en el qual 
la tendència és a l'envelliment. 
L'altre índex que denota aques-
ta associació entre natalitat i Via 
Europa és la de membres per llar, 
que és singularment alta.
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  Quants anys fa que Nou Sol 
es va instal·lar a la Via Europa?
Nosaltres ja fa 17 anys que estem 
a les nostres instal·lacions de la 
Ronda del Doctor Turró. Som, però, 
una empresa amb 53 anys d'anti-
guitat en el sector.

Per què vau triar la Via Europa?
Vam veure clar que era el futur, una 
zona plena d'oportunitats. Quan 

s'estava fent tothom ja deia que 
seria el nou centre i així ha estat. 
La seva ubicació i la seva connexió 
fàcil ens van fer decidir. Vam apos-
tar-hi i n'estem contents.

Era temps de creixement i edi-
ficació de pisos. 
També per aquest motiu. Volíem 
estar a prop d'allà on s'estava edi-
ficant i que la gent ens conegués 

"Vam escollir la Via Europa 
perquè és el nou centre"
Entrevista a José Antonio Torres Segura, gerent de Nou Sol  

de primera mà. Som una empresa 
de serveis integrals de la llar com 
ara reformes o cuines i un barri 
així sempre és una oportunitat.

Digues un aspecte a millorar.
En diria dos. Trobo a faltar una 
major presència de Policia Local i 
també un enllumenat públic més 
potent, ja que la il·luminació a la 
nit en alguna zona és molt pobra.

barri a barri Via Europa

Tot 7 barri entrevista nousol.indd   2 26/10/16   18:44
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Terra de vòlei gràcies al pavelló 
del carrer Euskadi
La instal·lació esportiva més nova de la ciutat també acull gimnàstica artística

  El del Carrer Euskadi és el pa-
velló més nou de Mataró, inau-
gurat l'any 2010. Des de llavors 
s'ha consolidat en el panorama 
esportiu de la ciutat associant el 
seu nom sobretot al Club Voleibol 
Mataró que hi desenvolupa la seva 
activitat i a la gimnàstica artísti-
ca de l Club Gimnàstic Mataró. 
D'aquesta manera s'aconsegueix 
que dues disciplines esportives 
que tenien dificultats per trobar 
espais s'hagin pogut consolidar en 
aquest equipament, donant vida 
a un barri que, s'aquesta manera, 
s'ha convertit en planter d'aquests 

esports.
També el bàsquet i els esports 

adaptats fan ús d'aquest pavelló 
del carrer d'Euskadi que en molts 
casos –i com passa sovint– acaba 
simplificant el nom. Molta gent el 
coneix com "el Pavelló Euskadi" 
a seques.

El pavelló és un dels equi-
paments de Mataró que estan 

connectats al Tub Verd, la xarxa 
municipal de distribució de calor i 
fred que aprofita l’energia disponi-
ble d’infraestructures ambientals 
a la ciutat i també la produïda per 
la cogeneració. D'aquesta manera  
és un equipament sostenible que 
ha servit per dinamitzar una part 
de ciutat que, fins llavors, no tenia 
tanta "vidilla".

barri a barri Via Europa-Cirera-Llàntia

Tot 9,10 barri pavelló euskadi.indd   2 26/10/16   16:46
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Un bon poliesportiu

L’equipament compta 
amb una pista poliespor-
tiva de 60 x 27 m que es 
pot dividir en quatre pis-
tes transversals per acollir 
diferents partits simulta-
nis.  
 
Una de les pistes trans-
versals està destinada de 
manera fixa a la gimnàsti-
ca esportiva, i alberga els 
aparells necessaris per a 
la pràctica d’aquest es-
port. A més compta amb 
8 vestidors, 3 vestidors 
per a tècnics i diversos 
magatzems.
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  L'operació urbanística de la Via 
Europa ha estat estudiada en al-
gunes ocasions com en l’estudi 
“Incidència de l’obertura de Via 
Europa a Mataró. La unió del mar 
amb la muntanya”, que van realit-
zar els arquitectes tècnics Xoán 
Inocencio i Héctor May com a pro-
jecte de final de carrera. El mateix 

Ajuntament el va presentar l'any 
2009, amb el barri enllestit.

El que conclou és que, de mane-
ra general, la Via Europa ha estat 
una intervenció ben pensada per-
què ha demostrat que ha respost 
a la finalitat d’unir el centre de la 
ciutat amb els accessos de l’auto-
pista i alhora ha sigut un element 

Defensen la Via Europa com un 
element cohesionador
Un estudi de final de carrera d'arquitectes tècnics la posa d'exemple 

cohesionador dels barris del vol-
tant, com La Llàntia, Cirera, Molins 
i el Parc Central. També assenyala 
que la ràpida consolidació de la 
zona és el resultat, en part, de la 
realitat socioeconòmica i que, en 
comptes de convertir-se en una 
ampliació dels barris ja existents, 
s’ha creat un de nou.

barri a barri Via Europa

Tot 11 barri estudi.indd   2 26/10/16   18:49
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La Plaça d'Itàlia, un nexe viari
ple de simbolisme
Aquest divendres i dissabte, activitats amb tocs de Halloween

  La  Plaça d'Itàlia, una de les 
que conformen l'eix viari de la Via 
Europa és un nexe viari ple de sim-
bolisme a nivell de ciutat i tam-
bé entre els tres barris dels quals 
parlem aquesta setmana. Més en-
llà dels elements que guarneixen 
aquesta rotonda de grans dimen-
sions, un dels punts urbanístics 

clau per a la circulació mataroni-
na, podem detectar fàcilment com 
de la mateixa plaça en parteixen 
els accessos als tres barris que, 
conjuntament, formen una unitat, 
pràcticament un districte local.

D'aquesta manera, la plaça és un 
dels punts de la ciutat que veu més 
tràfic al llarg del dia. Un connector 

de realitats mataronines. Un dels 
símbols de la "Nova Mataró" que es 
va associar a la mateixa Via Europa.

Europa, Zeus i l'Himne
Ornamentalment, hi ha qui ha dit 
popularment "la plaça del toro" a 
la d'Itàlia pel conjunt escultòric 
que la protagonitza: dos elements 

barri a barri Via Europa

Tot 13,14 barri plaça itàlia.indd   2 26/10/16   19:10
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Espai de celebracions de futbol

L'altra cara que ha fet 
famosa la Plaça d'Itàlia 
a tot Mataró és una altra 
que només es manifesta 
esporàdicament i és que 
és punt de concentració 
de celebracions futbolís-
tiques. 
 
Històricament associ-
at a la nodrida presència 
de seguidors del Reial 
Madrid a Mataró, la Plaça 
d'Itàlia és punt de troba-
da en dies de celebra-
ció també de la Selecció 
Espanyola i, fins i tot, 
també per part d'aficio-
nats del Barça..

d’art públic, una dona i una repre-
sentació d’un brau. 

La dona i el brau representen 
la temptació de Zeus a Europa. 
Zeus era el déu suprem grec, el 
que la mitologia col·loca al tron de 
l’Olimp, i tenia la virtut de conver-
tir-se en l’animal que volgués per 
temptar i festejar. El déu, segons 
la llegenda, va enamorar-se de la 
princesa fenícia, que representa 
Europa, en veure-la recollint flors. 
Diu la llegenda que Zeus va con-
vertir-se en un toro de pell blanca 
i encisadora i va temptar la prin-
cesa, que un cop es va acostar a 
l’animal va veure com Zeus la rap-
tava i se l’enduia mar endins amb 
la nimfa al seu llom, fins a Creta, 
on van festejar.

Aquest episodi tan "europeu" 
queda reflectit també en la flor de 
la Plaça que, a banda de comptar 
amb un "rellotge aquàtic" compon 
sobre el pentagrama l'himne euro-
peu, l'oda a l'alegria de Beethoven.
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Autoescola Hoy-Voy
Via Europa, 61

Barceló Cars
Rda. Jacint Verdaguer, 59

1

2

Fet a Mà
Rda. Frederic Mistral, 10

Aluminis iluro 
Via Europa, 189-193

3

4

El Forn Pizzeria
Alemanya, 33

Nou Sol
Rda. Doctor Turró, 16

125

6126

barri a barri Via Europa-Llàntia-Cirera

4

2

1

5

6

7

8
9

12

10

11

15

13

23

Tot barri 15,16 mapa.indd   2 26/10/16   17:40
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22

24

25
26

Farmàcia Esteve 
Albert
Esteve Albert, 43

Sunrise Shoping
Carrer Alemanya, 31 local 
B

Cocinas Puntocom
Via Europa, 125

Esteve Ortopèdia a 
mida
Via Europa, 41

Estètica Edel
Via Europa, 149

Ascensión Jiménez
Portugal, 2 esc B Pl.1 
Oficina 5

Optica Denuc
Via Europa, 137

Juanjo Carniceria - 
Xarcuteria
Alemanya, 22

Style Deluxe 
Perruquers
Alemanya, 36

7

8

9

1210

11

12

13

14

1215

Viorne Merceria
Alemanya, 15

Cortinas Montse
Països Baixos, 2

ViX Immobiliària
Via Europa, 86

Gruas y Contenedores 
Agustín López e Hijos
Malgrat, 1a

Containers López 
Veraguas e Hijos 
Pineda, 1

Joyería Floriach
Irlanda, 30

Tallers Ràmia
Carles Padrós, 81-83

Taller Motor a Punt
Carretera de Cirera, 29

Gomez Color
Rda. Dr. Ferran, 31

Ferreteria Devesa
Rda. Dr. Ferran, 1

PodoMataró
Rda. Dr. Ferran, 4
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19

1220

21

22

23

1224

25

26
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La Festa de la Tardor,  
un clàssic de La Llàntia
Aquest divendres i dissabte, activitats amb tocs de Halloween

  La  tardor, amb el pont de la 
Castanyada que avui comença, és 
sinònim de festa grossa al barri de 
La Llàntia i és que ja fa anys que 
han consolidat la cita més singular 
que es fa a Mataró amb motiu de 
Halloween. Des de La Llàntia, l'As-
sociació de Veïns organitza la Festa 
de Tardor, que comença avui di-
vendres i que tindrà demà dissabte 

el seu dia de major activitat.
El túnel de la por és l'acte estrella 

del programa i aquest any té com 
a protagonista un hospital, el de 
Sant Macredo, on passen coses 
sorprenents i hi habiten perso-
natges fora del sentit comú. De 
les cinc de la tarda a les deu de la 
nit de demà dissabte, en les sa-
les de l'Associació de Veïns – al 

Carrer de Galícia número 56– es 
podrà entrar al túnel del terror. A 
primera hora hi haurà una versió 
més suau, ideal pels més petits 
de la família, després hi haurà els 
passis pels més atrevists.

Òbviament, la Festa de la Tardor 
és pels veïns del barri però està 
oberta a la resta de mataronins, 
començant pels de Cirera i la Via 

barri a barri La Llàntia

Tot 17,18 barri festa tardor.indd   2 26/10/16   17:05
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Un barri amant de les festes

La de tardor és una més 
de les festes que al llarg 
de tot l'any tenen lloc a 
La Llàntia, un barri ric en 
entitats i implicació veïnal 
que manté un calenda-
ri festiu amb clàssics que 
mai fallen. 
 
Un d'aquests clàssics 
és, naturalment, la Festa 
Popular del barri que és 
una de les més partici-
patives del primer cicle 
festiu mataroní, que va de 
Sant Jordi a Les Santes. 
Activitats com el corre-
foc, amb els Diables del 
barri, són absolutament 
imperdibles.

Europa, que els cau més a prop.

Les activitats de demà dissabte 
van més enllà i ompliran d'ambient 
la seu de l'Associació. També a pri-
mera hora hi ha "tallers terrorífics" 
a càrrec de l'associació Enlleura't, 
que treballa en aquest barri. I tot 
seguit, en un clàssic d'aquells que 
mai fallen, hi haurà toro mecànic i 
inflables pels més petits del barri. 
Tot plegat amb tocs de por en la 
línia de la festa anglosaxona de 
Halloween, cada cop més popular 
a casa nostra en convivència amb 
la Castanyada.

Cercavila de disfresses
El preludi de la jornada de demà 
arriba però, ja, avui divendres amb 
la cercavila de disfresses a la que 
es crida a tothom. A tres quarts 
de set se sortirà en cercavila des 
del "Parque Rojo– entre el carrer 
d'Irlanda i el carrer de la Boixa– i 
fins al Parc de la Llàntia. La idea 
és contagiar de festa tot el barri 
i també es repartiran caramels.
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Una finestra oberta al mar, 
el nou mural del barri
Cirera segueix amb la tradició de decorar les seves parets públiques

 La seva presència sorprèn bona 
part dels mataronins que van i ve-
nen per l'Avinguda del Velòdrom, 
concretament a la cantonada amb 

Frederic Mistral. Des del passat 16 
d'octubre un nou mural, en grafiti, 
decora la paret d'aquest punt i di-
buixa una noia que es mira el mar 

des d'una finestra oberta. Agafa 
un ós de peluix i admira una vista 
privilegiada, on l'arc de Sant Martí 
llueix amb entitat pròpia.

Amb una petita festa ciutadana 
el barri de Cirera va prosseguir amb 
la seva tradició de decorar les pa-
rets amb autèntiques obres d'art. 
En aquesta ocasió, sense tints rei-
vindicatius. Algunes activitats com 
softcombat o una xocolatada van 
acompanyar la matinal de feina en 
aquest punt del barri que, des de 
llavors, ja llueix de forma singular.

23 24 25

barri a barri Cirera
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"Cal aprofitar alguns espais buits per fer-
hi zones verdes o un gran supermercat"
Entrevistem Mireia Sánchez, propietària de PodoMataro

 A què us dediqueu?
Som un centre de podologia, que  
fem tot tipus de tractaments al 
voltant dels peus.

És una bona zona per tenir-hi 
un negoci?
Jo penso que sí. La vida empresa-
rial en general funciona molt bé.  
Jo hi visc i hi tinc el negoci i he 
vist com, tot i la crisi econòmica, 
ara hi ha més botigues que alguns 
anys enrere. A més a més, tots els 
que tenim un negoci ens ajudem 
entre nosaltres i, si cal, ens donem 

un cop de mà. Tots ens coneixem i 
això és un gran avantatge.

Com és la relació entre veïns?
És com un petit poble dins d'una 
ciutat. Ens coneixem tots. Pel carrer 
sempre ens saludem perquè tot-
hom, més o menys, es coneix amb 
els altres.  Una complicitat que ar-
riba fins al punt en què et fas amic. 
Jo mateixa vaig deixar una vegada 
el meu fill amb la veïna, perquè hi 
tenim molt bona relació.

El fet de tenir un negoci també 
hi influeix, és clar!

Quins són els punts forts del 
barri?
Jo en destacaria  aquesta compli-
citat amb la gent, la proximitat 
amb el Mataró Parc, la quantitat 
d'escoles que hi ha al barri -des 
d'escoles bressol fins a instituts- i 
la bona comunicació amb la C32.

Què hi manca?
Crec que s'haurien d'aprofitar 
més i millor alguns espais buits 
per posar-hi més zones verdes o 
algun gran supermercat, que tam-
bé ens cal.
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Divendres

28 d'octubre

22:30h // Sala Clap 
(c. Serra i Moret, 6. Mataró) 
// Entrada anticipada: 5€. 
Taquilla: 7€.

NUEVA VULCANO,
ÈPICA I INTENSITAT 

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

Jor Irie (dj) i Museless
Divendres 28 octubre / 20.30h / 
L'Arc Cafè Cultural (c. Pujol, 25. 
Mataró) / Taquilla inversa.
Doble actuació musical. En el marc 
del festival Artclic!, cicle de mú-
sica electrònica, experimental i 
d'arts visuals.

'Tornem a Sau'
Dissabte 29 octubre / 22h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) 
/ Anticipada: 12€. Taquilla: 15€.
Gira homenatge a una de les for-
macions musicals més importants 
del nostre país de les últimes dèca-
des. Amb la participació especial 
de Pep Sala. 

Concert de Tots Sants
Dimarts 1 novembre / 12h / 
Cementiri dels Caputxins (Camí 
dels Caputxins, 48. Mataró)
8a edició del Concert de Tots Sants.

Festicassette
Divendres 4 novembre / 22h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) 
/ Anticipada: 7€. Taquilla: 10€.
Concert de Playback Maracas + 
Capità Pilgrim + Espectres. 

TEATRE I DANSA //

'A prop i d'arreu'
Dissabte 29 octubre / 18.30h 
/ Foment Mataroní (c. Nou, 11. 
Mataró) / Preu: 15€. Reduïda: 13€.
Espectacle de L’Esbart Dansaire 
del Centre Moral d’Arenys de Munt.

'Misèria'
Dissabtes (21h) i diumenges (19h) 
d'oct. i nov. / La Destil·leria. Espai 
Cultural (Camí Ral, 284. Mataró)
Adaptació teatral de la novel·la de 
Stephen King, sota la direcció de 
Pere Vàzquez.

INFANTIL //

Biblioteca Popular Fundació Iluro
(c. d'en Palau, 18. Mataró).
Divendres 28 octubre / 17.30h: El 
conte de la rotllana: "Celebrem la 
Castanyada".
Dimecres 2 novembre / 17.30h: 
Art Time "Picasso i el cubisme", 
conte i activitat plàstica.
Dijous 3 novembre / 17:30h: Els 
dijous a la biblio... en anglès: "Little 
cat and the ball", de Franz Rosell i 
Constanze V. Kitzing.

Guia cultural

El nom de Nueva Vulcano no 
és pas cap secret. A aquesta 

banda, amb 10 anys de carrera a 
les esquenes, ja se la coneix 
sobretot per la seva acti-
tud intensa dalt de l'esce-
nari. Els de Barcelona van 
sorprendre tothom amb un 
debut de rock punk i des 
de llavors han conso-
lidat una trajectòria 
que públic i crítica 
han aplaudit a cada 
passa que han fet.
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Biblioteca Pompeu Fabra (Pl. 
Occitània, Mataró).
Divendres 28 octubre / 18h: Tallers 
a la biblio: "Mosaic de llegums".
Dissabte 29 octubre / 11h: 
"Benvingudes familiars".

Esclats de vida a la tardor: 
els ocells
Diumenge 30 octubre / 12h / Can 
Boet. Centre de patrimoni arque-
ològic i natural (C. de Francesc 
Layret, 75 Mataró).
Activitat destinada a famílies amb 
nens i nenes de 5 a 12 anys.

'El molinet màgic'
Diumenge 30 octubre / 18h / 
Teatre Principal (C. Església, 45-
47. Arenys de Mar) / Anticipada: 
5€. Taquilla: 6€.
Teatre familiar a càrrec de la  Cia. 
Engruna Teatre.

Observació de constel·lacions
Diumenge 30 octubre / 20h / 
Can Boet (c. Francesc Layret, 75. 
Mataró) / Inscripció: 93.741.29.30.
Per observar el cel i conèixer les 
constel·lacions de la mà del Grup 
Cosmos. Destinat a famílies amb 
nens i nenes de 5 a 12 anys.

'Contes per morir-se de por!'
Dimecres 2 novembre / 18h: 
Biblioteca Antoni Comas (C. Prat 
de la Riba, 110. Mataró).
Hora del Conte especial, a partir 
de "Contes contra tot pronòstic", 
d’Empar Moliner.

Buc de contes
Dijous 3 novembre / 17.30h / Buc 
de llibres (Muralla del Tigre, 31. 
Mataró).
Narració de "Grans amics" i al-
tres contes.

XERRADES I LLIBRES /

'Infraestructures ferroviàries. 
Passat o futur'
Divendres 28 octubre / 20h / 
Centre Cívic Cabot i Barba (Pl. 
de Miquel Biada, 5. Mataró)
Conferència a càrrec de Ricard 
Font. Ofrena fl oral al monument 
a Miquel Biada. Cantada d'hava-
neres amb el grup Vol de gavines. 
Dins els actes d'Octubre Ferroviari.

Talking About...
Divendres 28 octubre / 19h / 
Biblioteca Antoni Comas (Mataró):
Tertúlia literària en anglès amb 'The 
Curious Incident of the Dog in the 
Night-time', de Mark Haddon.
Dijous 3 novembre / 19h / Biblio-
teca Pompeu Fabra (Mataró):
Tertúlia literària en anglès amb 'The 
accidental tourist', d’Anne Tyler.

MÚSICA /

Suite poemàtica 'Argentona'
Diumenge 30 octubre / 18h / La Sala 
(Plaça Nova, Argentona) / Preu: 4€. 
Lídia Martínez (soprano), Josep 
Fadó (tenor), Josep Pieres (baix),  
Pere Gonzàlez (Piano), Carme Faja 
(rapsoda), Coral Càntir d’Or i Orfeó 
Parroquial “El Delme”.

SORTIM EN FAMÍLIA /

'Bitels per a nadons'
Diumenge 30 octubre / 16.30, 17.30 
i 18.30h / Teatre Monumental (La 
Riera, 169. Mataró) / Preu: 7€.
4 músics i una ballarina protagonit-
zen un concert tribut a The Beatles. 
Per a infants de 0 a 36 mesos.
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CURS /

'Fotografi a de paisatge nocturn'
Dissabte 29 octubre / De 17 a 21h  
/ Gratuït amb inscripció prèvia a 
Direcció Cultura (c. Sant Josep, 9)
Sessió teòrica a Can Boet (c. 
Francesc Layret, 75. Mataró) i pràc-
tica al Santuari del Corredor, per 
aconseguir les millors fotografi es. 

XERRADA /

'El Barroc'
Dimecres 2 novembre / 19h / Les 
Esmandies Casal de Barri (Rda. 
O'Donnell, 94. Mataró)
Una passejada per la història 
de la música. Monogràfi c musi-
cal, conferència a càrrec d'Imma 
Planas (musicòloga).

FESTES I FIRES //

Festes de l'Aplec de Sant Simó
Divendres 28, Sant Simó: Venda 
de sabres, panellets i castanyes. 9h, 
Repic de Campana. 17h, Eucaristia 
a la Residència d’avis El Mirador. 
19.30h, Actuació de la Colla Caste-
llera Capgrossos de Mataró. 
20.30h, Concert de música barroca. 
Dissabte 29: 10h, 5a Trobada d’in-
tercanvi de plaques. 10h, Pa amb 
xocolata. 11h, Masterclass Zumba 
per a adults i Hip-hop per a nens. 
Tot seguit, Jocs per a infants, tallers 
i infl ables. 16.30h, Presentació nou 
gegantó de la Colla Gegantera de 
Sant Simó. Cercavila de Gegants,
tractors i cavallets. 18.30h Pl. de 
l'Havana, Castanyada popular. A 
continuació Màgia, circ i humor 
amb "Adanxou". 20.30h, Cantada 
d’Havaneres. Diumenge 30: 11h, 
Eucaristia. Ball de Pescadors, de 
l’Esbart Dansaire d’Iluro. Ballada de 
sardanes. 17h, Espectacle infantil.

'Horror in Texas'
Dies 29 i 30 octubre / A partir de 
les 19h / Torre Can Palauet (Avda. 
Josep Tarradellas, Mataró)
Túnel del terror, organitzat per la 
Hermandad Divina Pastora.

Castanyada a Rocafonda
Dilluns 31 octubre / Escola Ger-
manes Bertomeu (c. Colòmbia, 
15. Mataró)
10h: Jocs i tallers infantils. 17h: 
Circ i actuacions diverses. 20.30h: 
Sopar de germanor i ball.

Festa de la Tardor
Dies 28 i 29 octubre / Barri de 
La Llàntia (Mataró)
Divendres 28: 18.45h des del 
Parque Rojo al Parc de la Llàntia, 
Cercavila de disfresses i reparti-
ment de caramels. Dissabte 29: de 
17 a 22h a l'AV La Llàntia, Túnel del 
terror. De 17 a 19.30h, Tallers terro-
rífi cs. De 19.30 a 21.30h, Infl ables i 
toro mecànic. Xocolatada popular. 

RUTES I VISITES //

El modernisme a Mataró
Diumenge 30 octubre / 11h / 
Ajuntament de Mataró
Ruta urbana pels edifi cis més signi-
fi catius del modernisme mataroní.

Un tast d'art a Ca l'Arenas
Diumenge 30 octubre / 12h / 
Ca l’Arenas (c. d’Argentona, 64, 
Mataró). 
Visita guiada per l’arquitectura de 
la Casa Arenas, la fi gura de l’artista 
i la rellevància de la col·lecció d'art.

Cementiri dels Caputxins
Diumenge 30 octubre / 12h / 
Cementiri dels Caputxins (Camí 
dels Caputxins, 48. Mataró)
Visita guiada.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

Simposi internacional: Música 
i teatre al segle XVIII hispànic 
a l’entorn de Lluís Misson
Dimecres 2 novembre / De 10 a 
20h / Can Palauet (c. d'en Palau, 
32. Mataró) / Inscripció prèvia.
XXXIV Setmana de Música Antiga.

Véns a la tertúlia?
Dimecres 2 novembre / 19h / 
Biblioteca Pompeu Fabra (Mataró)
Tertúlia literària amb "Novel·les 
i contes", d’Aleksandr S. Puskin.

Un món de llibres
Dimecres 2 novembre / 19h / 
Biblioteca Antoni Comas (Mataró)
Tertúlia literària sobre "Nada", de 
Carmen Laforet.

'Les sortides en la infància i 
l’adolescència'
Dijous 3 novembre / 19h / Calisay 
(Riera Pare Fita, 31. Arenys de Mar) 
2n Cicle de ponències "La infància 
i adolescència avui". 

'La prosa de la vida. Fragments 
fi losòfi cs II'
Dijous 3 novembre / 19.30h / Dòria 
Llibres (C. Argentona, 24. Mataró)
Presentació a càrrec de l'autor 
Joan-Carles Mèlich, i Ignasi Moreta.

'Teixint Territori'. Refl exions 
sobre el Maresme
Divendres 4 novembre / De 17 a 
20h / Nau Gaudí (c. Cooperativa, 
47. Mataró)
Congrés d'arquitectura per plan-
tejar i debatre propostes de futur.

Agenda www.totmataro.cat/agenda 
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'Mar adentro'
Museu Arxiu Can Caralt (Sant 
Andreu de Llavaneres) / Inauguració: 
divendres 28 d'octubre a les 19.30h. 
Fins al 20 de novembre.
Exposició de Cecilia Morales.

'Entre taques i gargots'
Col·legi d'Aparelladors i Arqui-
tectes Tècnics (Pl. Can Xammar, 2. 
Mataró) / Inauguració: divendres 
4 novembre a les 19.30h. 
Olis recents de Jordi Torrent.

'Tres mesos amb Care Santos'
Biblioteca Pompeu Fabra (Pl. 
Occitània. Mataró). Fins al 15 de 
desembre.
Mostra de petit format relacionada 
amb l’activitat de l’escriptora.

Biblioteca Antoni Comas 
(C. de Prat de la Riba, 110. Mataró).
Del 2 al 26 de novembre:
• 'Energia'. 
Fins al 31 d'octubre:
• 'Tracció a vapor': evolució de les 
locomotores a Catalunya.

'Portraits nòmades'
La Destil·leria Espai Cultural (Camí 
Ral, 282. Mataró) / Fins al 24 de 
novembre.
De l'artista Delphine Labaden.

'Fons d'Art de l'Aixernador 
Centre Cultural Argentoní'
Casa Gòtica (Plaça de l’Esglé-
sia, 4. Argentona) / Fins al 13 de 
novembre.
Joan Pannon Farré.

Sales exposicions Can Palauet 
(c. d’en Palau, 32. Mataró). 
Fins al 27 de novembre: 
• 'Lahza 2 | The Image Festival 
Association Zakira': fotografi es 
fetes per refugiats sirians.
• "Jerusalem ID": exposició de 
Mapasonor + Domènec.
Fins al 17 de desembre:
• 'Ljós & Myrcur / Llum i foscor', 
de Verònica Tartadeluna. 

Ateneu Fundació Iluro 
(La Riera, 92. Mataró). 
Fins a l'1 de novembre: 
• 'El Seguici Popular de Barcelona'.   
Fins al 6 de novembre: 
• Col·lectiva Sant Lluc 2016.  

Les innovacions del ferrocarril 
Barcelona-Mataró
Centre Cívic Cabot i Barba (Pl. de 
Miquel Biada, 5. Mataró) / Fins a 
l'11 de novembre.
Evolució de la primera línia de fer-
rocarril de la península ibèrica.

Can Marfà Gènere de Punt 
Museu de Mataró (Passatge 
de Can Marfà, 1. Mataró)
Fins al 18 de desembre: 
• 'Vestir i desvestir cossos. Fenome-
nologies d'aparició'.
Visita: cada dissabte a les 18.30h: 
• 'Mataró, capital gènere de punt'.

'Eclèctica'
Hotel Atenea Port (Pg. Marítim 
324. Mataró) / Fins al 20 novembre.
Exposició de l'artista mataronina 
Ma Carme Bufí.

'Dosmilsetze'
Casal Nova Aliança (C. Bonaire, 
25. Mataró) / Fins al 30 d'octubre.
Mostra d’obra recent de l'artista 
mataroní Albert Geronès.

Col·lecció Bassat. Art Con-
temporani de Catalunya 1980-
1989 (I)'. 
Nau Gaudí (C. de la Cooperativa, 
47. Mataró) / Fins al 15 de gener.
Retrospectiva art català anys 80. 

Neandertals a Catalunya
Can Serra. Museu de Mataró (El 
Carreró, 17, Mataró) / Fins al 30 
d'octubre.

Estels, ermites i esglesioles 
del Montnegre i el Corredor
Can Boet. Centre de patrimoni 
arqueològic i natural (C. Francesc 
Layret, 75. Mataró) / Fins al 30 
d'octubre.
Fotografi es de Mariano Pagès.

'Salvem les Esmandies, fa 40 
anys'
Les Esmandies Casal de Barri 
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) / 
Fins al 22 de novembre.
Organitza: AV Peramàs Esmandies.

D'un temps, d'un país
Museu de l'Estampació MEP (C. 
Joan XXIII, 2-8. Premià de Mar) 
/ Fins al 6 de novembre.
Dibuixos al natural de la societat 
política catalana, de Pol Peiró.

'Del buit a la llum'
Museu Monjo (Camí Ral, 30. 
Vilassar de Mar) / Fins al 13 de 
novembre. 
Escultures de Martí Morros.
 

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Ofi cina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

INAUGURACIÓ //

'Càntirs i pintures de Clemente 
Ochoa'
Museu del Càntir (Pl. de l’Església, 
9. Argentona) / Inauguració: 
divendres 28 d'octubre a les 19h. 
Fins al 27 de novembre. 
Exposició de l'artista Manuel 
Clemente i Ochoa.
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ACTIVITATS //

Història: 'Walter Benjamin: 
pensament i exili'
Dimecres 2 novembre / 18h / 
Foment Mataroní (c. Nou, 11. Mataró). 
Aules Sènior de Mataró d'Extensió 
Universitària. Conferència a càrrec 
de Maximiliano Fuentes (director 
de Càtedra de la UdG). 

Activa la teva ment 
Dijous 3 novembre / 11.30h / 
Biblioteca Popular Fundació Iluro 
(C. d’en Palau, 18. Mataró)
Activitats per agilitzar la ment a 
través de jocs matemàtics, activi-
tats de memòria, etc.

CASALS //

Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Excursions: Dijous 17 novembre, 
Ruta de l'Aigua (amb esmorzar a la 
Gleva i dinar a Sant Hilari Sacalm), 
preu 43€. Del 12 al 17 de desem-
bre, a Lloret de Mar, preu: 179€. • 

Ball dimecres 16,30h a la Sala del 
Bar. • Activitats i tallers: Pintura 
a l’oli. Puntes coixí. Coral. Petanca. 
Informàtica. Grup Play Back i Teatre 
Gatassa.

UDP. Casal de gent gran 
Les Santes-Escorxador. C. 
Floridablanca, 118. Mataró. Telf: 
93.790.36.72. 
• Excursions: sortida de 2 dies a 
Andorra, dies 22 i 23 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). 
Petanca (tardes). Melé de Petanca 
(dilluns tarda 15:15 a 19h). Ping-
pong i Informàtica (dmt. i div. matí). 
"Juguem al Quinze" (Dij tarda).

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

UGT sindicato jubilados y pen-
sionistas del Maresme. 
Plaça de les tereses, 17. Mataró.
Tel: 93.755.14.17.
Novembre: Dia 24, de compres a 
Andorra.

Casal de gent gran Jaume 
Terradas. Carrer Argentona, 59. 
Mataró. Tel: 93.757.99.52. 
Activitats al Casal: • Ball: tots els 
diumenges a les 17h. • Juguem tots: 
cada dimecres a les 16h. • Petanca: 
melé cada diumenge.

Casal de gent gran de Cirera. 
Rda. Frederic Mistral, 3-5. Mataró. 
Tel.: 93.799.79.67.
• Ball: cada diumenge de 17 a 20h. 
• Activitats: Català (divendres). 
Ball en línia (dilluns). Gimnàstica 
(dilluns i dimecres). Informàtica (de 
dill a dij). Patchwork (divendres). 
Petanca (grup femení dimecres 
de 17 a 19h i grup masculí cada dia 
de 10 a 12h). Manualitats (Dilluns 
tarda). Ple i ratlla (dimarts tarda). 
Pilates i Ioga (dilluns i dimecres). 
Jocs de taula.

núm. 1743 del 28 d'octubre al 3 de novembre de 2016

Ofrecemos servicios de Residentes 24h. Centro de día de 09h-18h de lunes a viernes
Estancias de fines de semana, vacaciones, etc.

C. Unió, 92-94, Mataró (Barcelona) · M. 631 364 749 · www.residenciaelmaresme.com

● Plazas Residencia y Centro de día privadas especialidad salud mental como Ansiedad, Depresión, 
 Agorafobia, Trastorno personalidad, Alzheimer, etc... 
● También estancias de descanso familiar,  fines de semana, Vacaciones,  etc...
● Realizamos actividades adecuadas a nuestra especialidad como Yoga, Taller estimulación cognitivo, etc...
● Equipo profesional especialistas en salud mental. 
● Habitaciones muy amplias,  gran luminosidad y modernas. 
● Terraza,  gran salón comedor,  sala  actividades muy espaciosas y modernas.

Gent gran
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490€

IMPLANTE
DENTAL

119€

BLANQUEAMIENTO

DENTAL

PROMOCIONES

IMPLANTE
+

PRÓTESIS DENTAL
EN 30 DÍAS

NOVEDAD

facebook.com/marmolclinicadental

Síguenos en

    Más info en nuestra web:
www.marmolclinicadental.com

CLÍNICA DENTAL MARMOL

ESPECIALISTAS EN IMPLANTOLOGÍA,
ORTODONCIA Y ESTÉTICA DENTAL

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

Mejoramos su presupuesto
manteniendo nuestra CALIDAD

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

Farmàcies

24h (obertes dia i nit)

M.R. COLLDEFORN

Rda. O’Donnell, 13 937 579 293

9 a 22h (Obertes tots els dies)

A. ALFONSO M. COS. (festius no)

Av. d’Amèrica, 33 937 903 104 

R. Ma DE LA PEÑA Rambla, 16 937 902 024

PARC CENTRAL Rda. Alfons X, 18 937 961 491

M.CENTENO (tots els dies de 8,45 a 21,45)

C/ Almeria, 77 / 93 798 50 08

LA RIERA 10 La Riera, 10 937 901 058

Ma I. SIMON (festius 9 a 14h)

Av. J. Recoder, 62 937 984 300

JOSE ANTONIO SORIANO

Sebastián Elcano, 2-4 937 579 025

MR RUIZ-CARRILLO (dll-dv 9a21. Dis  s. matí)

Rda. Rocablanca, 1 937 985 969

ROMANCES (dill-dissabte 9 a 21)

Av.President Tarradellas, 34 935 361 662

R. SUBIRATS Blay Parera, 35 937 96 1721

Obertes de 9 a 13,30h i

de 16,30 a 20,30. diss. 9 a 13,30

M. BARBERÀ c/Gatassa, 10 937 982 915

E. BARREDA PALLARÈS

c/Alemanya, 6 937 573 421

EL TORRENT c/Torrent, 7 937 987 004

E. COLL Sant Josep, 30 937 904 340 (diss. tarda)

T. COLL (CREU BLANCA)

Plaça Xica, 1-3 937 960 908

M.R. CORONA C. SUBIRANA

Pg. R. Berenguer, 75 937 579 093

J. FARRÉ c/Esteve Albert, 43 936 386 562

M. FERRÉ Rda. Pres. Macià, 61-63 937 411 666

B. FITÉ

Riera, 57 937 901 030 (diss. alterns tot el dia)

C. YÁÑEZ Camí Ral, 110 937 904 369

S. LÓPEZ Rda. F. Mistral, 26-28 937 998 048

M.A. MAJORAL Irlanda 17, cant. Boixa 937 984 947

M. MASJUAN Rda. Dr. Ferran, 28 937 986 915 

M.T. NOGUERAS c/Siete Partidas, 79 937 905 418

M. OLIVÉ Av. Gatassa, 71 937 984 955

J. PLANA Pl. de Cuba 937 985 550

P. ROCA c/Nou, 1 937 901 957 (diss. alt.)

A. RUIZ-CARRILLO Alarcón, 41 937 901 517

M.C. SAÑES Creu Roja, 3 937 989 706

L.M. SERRANO Rd. O’Donnell, 102    937 980 343 

M.SPÀ Sant Valentí, 43 937 416 262

R. SPA Pl. Santa Maria, 3 937 901 043

J. SUBIRANA Rosselló, 43 937 577 054

M.A. VIA Poeta Punsola, 16 937 901 828

A.L. VILARDELL

Av. Puig i Cadafalch, 256 937 982 550
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Front comú per a més inversions a l'Hospital 
Quinze municipis de la comarca, amb els seus Alcaldes al capdavant, demanen una 
inversió de 10,4 milions d’euros per al seu centre sanitari de referència 

Sanitat: Redacció - ACN

 Els quinze municipis del 
Maresme que tenen l'Hospital 
de Mataró com a referència, han 
decidit fer un front comú per re-
clamar inversions urgents pel cen-
tre, és a dir, els 10.437.918 milions 
d'euros que l'auditoria del CSdM 
va considerar "urgents i priorita-
ris". Els respectius alcaldes han 
acordat sol·licitar una reunió amb 
el conseller de Salut, Toni Comin, 
per demanar-li que els pressupos-
tos del 2017 incloguin una partida 
destinada al Consorci Sanitari del 
Maresme (CSdM).

Alcaldes i regidors de set mu-
nicipis – la resta no hi van poder 
assistir – es van reunir aquest di-
marts 18 a la tarda a l'Ajuntament 
de Mataró per acordar la forma de 
"reivindicar solucions per a l'Hos-
pital". Hi havia l'alcalde de Mataró, 
David Bote; l'alcaldessa d'Arenys 
de Mar, Anabel Moreno; l'alcalde 
d'Argentona, Eudald Calvo; l'alcal-
de de Cabrera de Mar, Jordi Mir; 
l'alcalde de Dosrius, Marc Bosch; 
la regidora de Salut de Premià de 

Mar, Olga Safont; i l'alcalde de Sant 
Andreu de Llavaneres, Joan Mora. 
La resta de municipis que tenen 
l'Hospital com a referència són 

Arenys de Munt, Cabrils, Caldes 
d’Estrac, Òrrius, Premià de Dalt, 
Sant Vicenç de Montalt, Vilassar 
de Dalt i Vilassar de Mar.

Una reunió amb Comín
En declaracions posteriors, David 
Bote va explicar que l'acord im-
plica demanar una reunió amb el 
conseller "perquè plantegi solu-
cions i respostes a la situació del 
consorci". L'alcalde mataroní va 
indicar que aquest front comú és 
"un senyal de força" que ha de 
servir per a obtenir "compromisos 

concrets" del Departament de 
Salut.

10,4 milions
De forma prioritària, els alcaldes 
volen aconseguir els 10,4 milions 
d'euros que l'auditoria de CSdM 
va considerar "urgent" per poder 
renovar utillatge i equipament de 
l'Hospital. Els municipis entenen 
que aquesta partida podria estar 
dividida en els pressupostos dels 
dos pròxims anys, en tant que són 
conscients de la situació actual de 
la Generalitat.

Els municipis, d'altra banda, van 
acordar adherir-se, amb mocions 
als respectius plens, a la declaració 
institucional que l'Ajuntament de 
Mataró va aprovar aquest octubre, 
que té com a objectiu demanar 
al Govern un pla d'inversions pel 
Consorci. Segons l'auditoria del 
mateix CSdM, és necessària una 
inversió de 23,7 milions d'euros 
en "instal·lacions, equipaments, 
i sistemes d’informació". Entre 
aquest import, s'hi troben els di-
ners urgents i prioritaris.

Els Alcaldes es van reunir a Mataró per fer front comú en defensa de l'Hospital Daniel Ferrer 

15

El front comú dels 15 
municipis vol ser un 
posició de força davant 
el Departament
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El preu de l'habitatge es manté estable 
L'índex Precioviviendas confirma la contenció general amb l'excepció del Centre, amb 
una pujada del 3,47 per cent 

Habitatge: Redacció

  El preu de l'habitatge a Mataró 
s'ha mantingut estable, pràctica-
ment sense variacions, durant el 
segon i tercer trimestre d'aquest 
2016. És la principal conclusió que 
s'extreu de l'informe que ha ela-
borat Precio Viviendas i que ra-
diografi a l'evolució del preu per 
metre quadrat. Segons aquest càl-
cul els preus dels habitatges de 
Mataró pugen a un valor total de 
7.050.275.998 euros.

L'evolució del preu de l'ha-
bitatge suposa la confirmació 
de l'alentiment del mercat im-
mobiliari al municipi en aquest 
tercer trimestre. Segons aquest 
estudi, el districte de Mataró on 
el preu de l'habitatge hauria ex-
perimentat la variació més gran 
seria al Centre amb un 3,47% de 
diferència respecte del semestre 
anterior, mentre que a Cirera, La 
Llàntia i Via Europa seria el que 
menys canvi en el preu hauria 
experimentat amb una variació 
del -0,56%, segons dades de mer-
cat. El preu de l'habitatge també 

augmenta al Pla d'en Boet pujant 
un 1,78 per cent i a l'Havana i el 
Palau, amb un repunt del 0,63 per 
cent. A la unitat d'estudi confor-

mada per Rocafonda, Molins, 
Vista Alegre i el Camí de la Serra 
els preus han anat a la baixa en 
un 2,5 per cent.

Per carrers
D'altra banda, la pujada de preu 
més destacada de les principals 
vies del municipi s'hauria pro-
duït al carrer Jaume Recoder. Els 
725 habitatges estarien valorats 
actualment en 132.225.487 € se-
gons preu de mercat. Així, el preu 
mitjà del metre quadrat en aquest 

carrer hauria augmentat un 4,63% 
situant-se ara en 1.930 €, estant 
el preu màxim 3.101 € / m2. Dels 
deu vials que més pugen de valor, 
el que té un valor mitjà més alt és 
el carrer de Melcior de Palau amb 
3.008 euros per metre quadrat. Per 
contra, segons l'informe, la baixa-
da de preu més pronunciada de 
les vies principals del municipi 
s'hauria produït al carrer Doctor 
Turró. Així, el preu mitjà del metre 
quadrat en aquest carrer hauria 
disminuït un -4,16% situant-se 
ara en 1.950 €.

L'informe Precio Viviendas
En l'Informe de preus de tots els 
habitatges al municipi de Mataró' 
de Precio Viviendas que analitza 
els preus de tots els habitatges de 
la capital del Maresme hi ha in-
formació detallada del valor dels 
habitatges per districtes i carrers 
que la plataforma posa a disposició 
de totes aquelles persones que es-
tiguin pensant a comprar, vendre 
o simplement vulguin conèixer el 
preu d'un habitatge.

El preu de l'habitatge fluctua setmanalment i cal seguir-lo amb atenció Daniel Ferrer 

3

En tres zones de la ciu-
tat el preu de l'habitat-
ge va en augment: al 
Centre, al Pla d'en Boet i 
a l'Havana-Escorxador
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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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Les obres al TCM

La ràtio de les escoles públiques és cavall de batalla

Cedida 

 Arxiu 

  La Federació d'Associacions 
de Mares i Pares d'Alumnes a 
Catalunya (FaPaC) ha enviat un 
comunicat als mitjans de comuni-
cació denunciant la situació, que 
asseguren, que viuen les AMPA del 
Maresme i el Vallès Oriental. La 
protesta arriba després que aques-
tes AMPA celebressin, el passat dis-
sabte dia 15 d'octubre, la primera 
Assemblea Territorial de la FaPaC 
a Mollet del Vallès.

La reivindicació, una vegada 
més, és el nombre total d'alumnes 
que ha de tenir un professor dins 
d'una mateixa aula. En aquests 
moments aquesta xifra s'enfi la 
fi ns a un total de 27 alumnes per 
classe, fet que, asseguren, difi cul-
ta l'ensenyament: "difícilment el 
professorat podrà aplicar línies 
pedagògiques innovadores a les 
escoles". 

Reduir les ràtios
És per aquest motiu que, la pro-
posta que fan les AMPES, és reduir 
aquesta ràtio d'alumnes a un mà-
xim de 20 per classe com a "mesura 

La FaPaC anuncia que la ràtio actual dificulta al 
professorat aplicar línies pedagògiques innovadores

Menys alumnes per classe per 
assegurar l'èxit educatiu

 L’empresa municipal d’ur-
banisme PUMSA ha iniciat les 
obres d’urbanització de l’avin-
guda d’Ernest Lluch i la resta de 
vials situats a l’illa del sector Iveco-
Renfe/Farinera més propera al 
TecnoCampus.

En concret, el projecte pre-
veu urbanitzar l’illa formada per 
l’avinguda del Maresme, l’avin-
guda d’Ernest Lluch, el passeig 
de Marina i el carrer de Narcís 
Monturiol, que s’obrirà fi ns a 
l’avinguda del Maresme. A més, 
s’obrirà un nou carrer a mit-
ja illa que unirà el carrer Narcís 
Monturiol amb l’avinguda d’Er-
nest Lluch, i que donarà accés més 
directe a l’edifi ci universitari. La 
urbanització acabarà amb la pro-
longació del Parc de Mar en front 
d’aquesta illa.

En total, el projecte preveu la 
urbanització de 29.623 metres 
quadrats. Mentre durin les obres 
d’urbanització hi haurà afectaci-
ons al trànsit rodat en funció de 
cada fase.  | Redacció.

S'urbanitzaran un total de 
29.623 metres quadrats

Obres de PUMSA a 
l'entorn d'Iveco més 
proper al TCM

efectiva per garantir la qualitat en 
l'educació i una correcta atenció 
de l'alumnat", asseguren. 

Pla d'actuacions concret
Per seguir amb la defensa de l'edu-
cació, des de les AMPA s'ha creat 
un Pla d'actuacions amb les me-
sures que pretenen tirar endavant. 
Entre aquestes, hi ha la insistència 
en la denúncia per l'existència de 
barracons a les escoles, la gratuïtat 
dels serveis de menjadors escolars, 
la reclamació de més recursos per a 
atendre l'alumnat amb necessitats 
especials o demanar més partici-
pació familiar en la interlocució 
del Departament d'Ensenyament 
i els centres escolars.

Nova junta territorial
Durant l'Assemblea Territorial 
també es va crear la nova junta 
Maresme-Vallès Oriental, encap-
çalada per Mario Parra de l'escola 
Soler de Vilardell de Sant Celoni. 
La representació mataronina és en 
mans de Joana d'Arc Bermúdez de 
l'AMPA Montserrat Solà.
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Un nou pradigma/
model d'humanitat

El món està vivint un trasbals molt 
profund davant de tants canvis que 
les noves tecnologies ens perme-
ten conèixer. També la noció de 
temps i espai es viuen d'una altra 
forma. Facebook, whatsApp, ins-
tagram, telegram, linkedin, mòbil, 
skype, twitter, internet i un llarg 
etc. Els de 0 a 20 anys hi neixen. 
De 20 a 40 ben introduïts; i els 
altres com poden...

Tot aquest moviment va aixe-
cant, des de fa molts anys, una 
nova forma de veure i viure la 
Humanitat: una consciència emer-
gent d'unitat i totalitat. Per què? 
El paradigma científic-racional no 
ha respost a la profunditat i inqui-
etud de l'Ésser Humà. Les dues 
guerres mundials amb la nostra 
civil van marcar una forta infle-
xió. Tanta destrucció per què? I 
aquesta destrucció continua avui 
en dia, al segle XXI. La cientificitat 
i la racionalitat no han abraçat la 
totalitat vital i existencial de l'Ésser 
Humà. La mateixa tecnologia s'ha 
tornat un negoci mortal contra la 
Humanitat. Angoixa existencial, 
depressions profundes, suïcidis de 
desesperació, dissonàncies cogni-
tives; clams de pau, manifestacions 
de disconformitat, reivindicaci-
ons de drets i etc. Tot està obrint 
una escletxa que va demanant una 
nova reconstrucció del món. Una 
nova forma de consciència que els 
poders polítics-financers inten-
ten afogar, asfixiar, amagar amb 
el consumisme, els discursos de 
la por i sobretot amb l'alienació 
de pensar. Per això cal UNA NOVA 
CONSCIÈNCIA CONTRA L'ÉSSER 
HUMÀ MÀQUINA.
JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Apunts
psicològics
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OFERTA LIMITADA FINS AL 31 D’OCTUBRE

Fes-te soci ara i tindràs la  
matrícula gratuïta!*

* vàlid per a totes les altes excepte “Quota Familiar”vàlid per a totes les altes excepte “Quota Familiar”
més informació a la secretaria del Centre i al web www.cnmataro.cat

HO TENIM TOT PER A TU

CNM_Anunci_MATR_GRATUITA_2016_OCTUBRE.indd   1 11/10/16   17.53



 El Mataró Parc Boet ha guanyat els 
 quatre primers partits de Copa Catalunya

 GRAN INICI 
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Opinió Ferran Àngel
Col·laborador el Tot Esport

Aquest passat dimarts es va jugar 
la Supercopa de Catalunya al Nou 
Estadi de Tarragona, entre l'Espa-
nyol i el Barça, on el resultat és el 
de menys. Tots dos equips s'havi-
en compromès amb la Federació 
Catalana de futbol a convocar una 
bona mostra de la seva primera 
plantilla. L'Espanyol va complir 
amb allò que s'havia acordat, el 
Barça, per contra, va tornar a por-
tar un equip que més aviat sem-
blava el seu filial amb algun reforç 
de la primera plantilla (això sí, 
com a mataronins, hi destaquem 
la presència de Carles Aleñà amb 
els blaugranes). Albert Soler justi-
ficava la convocatòria blaugrana 
com una decisió del cos tècnic del 
primer equip, on des del club no 
es podia fer res més.
Personalment, em resulta molt 
difícil de creure que si el club 
arriba a un acord amb qualsevol 
patrocinador, el cos tècnic tingui 
la potestat de desestimar-ho. És 
evident que en aquesta decisió 
hi ha connivència de la directiva 

i, de ser així, passa a ser més clar 
que mai que la Supercopa de 
Catalunya és una competició in-
necessària. S'entenen els esforços 
de la Federació Catalana per in-
tentar dignificar una competició 
per intentar que deixi de ser com 
un amistós de pretemporada, o ni 
això, per als equips grans que hi 
participen, però, si l'experiència 
dels últims intents deixa una evi-
dència clara, és la falta d'implica-
ció del Futbol Club Barcelona.
Vista la situació, el més pràctic 
potser seria eliminar la compe-
tició d'un calendari ja de per si 
prou atapeït, i així ens estalviem 
que els equips ho hagin d'accep-
tar "per obligació" i parem de 
devaluar el nom de la competició, 
de la Federació Catalana i dels 
propis aficionats que es deixen 
enganyar comprant entrades pel 
partit. Deixem la competició per 
als equips que sí que els fa il·lusió 
jugar-la i evitem creure'ns el Barça 
cada cop que s'omple la boca par-
lant del suport al futbol del país.

Una Supercopa innecessària
El fracàs d'una competició devaluada pel seu màxim favorit

Staff
Suplement coŀ leccionable
d'informació esportiva
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el Esporttot

Agenda
CASA

WATERPOLO Divisió Honor Fem.
LA SIRENA CNM- SABADELL
Dissabte 29 | 12:45 h | Complex Joan Serra

FUTBOL 2a Catalana
UD CIRERA -  CARMELO
Diumenge 30 | 12 h | Municipal de Cirera
FUTBOL 3a Catalana
PLA D'EN BOET - ARGENTONA
Dimarts 1 | 12:30 h | Munic. Pla d'en Boet

BÀSQUET Lliga EBA
MATARÓ FEIMAT- GRUPBARNA
Diumenge 30 | 19 h | Palau Josep Mora
BÀSQUET Copa Catalunya Masc.
MATARÓ PARC BOET- GIRONÉS
Dissabte 29 | 19:15 h | Pavelló Eusebi MIllan
BÀSQUET Copa Catalunya Fem.
PLATGES MATARÓ- BARÇA CBS
Diumenge 30 | 16 h | Palau Josep Mora

FORA
HANDBOL 1a Estatal Masc.
PALAUTORDERA- JH MATARÓ
Divendres 28 | 21 h | Pavelló S.Ma Palautordera 
FUTBOL 2a Catalana
PREMIÀ MAR -CE MATARÓ 
Diumenge 30 | 12 h | Mpal. de Premià de Mar
WATERPOLO Div. Honor Masc.
MEDITERRANI - QUADIS CNM
Dissabte 29 | 12 h | Piscina Mediterrani
HOQUEI PATINS OK Lliga Fem.
S.CUGAT - MEDICARE  CHM
Diumenge 30 | 13 h | Pavelló Sant Cugat
+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM

Carles Aleñà
Futbolista  FC BarcelonaEl Personatge

El mataroní va disputar 
com a titular la 
Supercopa de Catalunya

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO
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Els taronges aconsegueixen 
la seva quarta victòria en 
un ajustat partit resolt a la 
pròrroga

El Mataró Parc Boet, afrontava 
aquest diumenge un partit com-
plicat a la seva pista, rebent la UE 
Sant Cugat que venia de guanyar 
a un dels equips més difícils de la 
categoria, el Sant Josep. Un partit 
on els mataronins, a més a més, 
patien diverses baixes importants.

El partit que, malgrat la falta 
d'encert ofensiu, dominaven els 
taronges, després d'arribar al des-
cans per  33 a 29 i de 6 a l'entrada 
de l'últim quart,  va veure com una 
reacció fi nal visitant portava el par-
tit a la pròrroga on els taronges van 
recuperar l'encert per endur-se la 
victòria defi nitiva.

Les noies d'Adrià Castejón es van refer de 
la derrota patida al Mora la passada jorna-
da, derrotant el Granollers a la seva pista 
i aconseguint la cinquena victòria en sis 
partits de Lliga Catalana. Les mataronines, 
que van mostrar-se superiors des dels 
primers instants del partit, van veure com 
les locals, a poc a poc, anaven remuntant 
diferències al marcador, tot i això, no es 
van deixar sorprendre sumant la victòria. 

Segona derrota consecutiva dels de Charly 
Giralt en la seva tornada a lliga EBA. Els ma-
taronins no van poder superar el Cornellà a 
la seva pista en un partit molt igualat que 
no es va resoldre fins als últims instants 
de l'enfrontament, malgrat una nova gran 
actuació de Serratacó amb 18 punts.
Tot i la derrota, els grocs només han perdut 
un lloc a la taula, ocupant la cinquena 
posició després de 4 jornades.

El Boet segueix perfecte. | D.F.

Tornada al camí de la victòria. | ARXIU Derrota ajustada per al Feimat. | ARXIU

El Mataró Parc Boet 
segueix invicte

Sort diversa per al Platges i el Feimat

80 MATARÓ PARC BOET

75  SANT CUGAT

MATARÓ PARC BOET: Vázquez (11), 
Smith (6), Hermoso (16), Ros (0), Jan-
sen (12), Franch (16), Duran (0), Cid (5) i 
Forcada (14). 25/42 de tirs de 2 p, 3/8 en 
tirs de 3 p.; 21/29 en tirs lliures.

PARCIALS: 15-15, 18-15, 14-12, 21-27 i 
12-7.

71  GRANOLLERS

76 PLATGES DE MATARÓ

PLATGES DE MATARÓ: Kador (16), 
Gómez (8), Ford (2), Murat (0), García 
(0), Magriña (0), Garcia (6), Cárceles 
(14), López (2), Harris (18), i Keohe (10).

74  CB CORNELLÀ

69 MATARÓ FEIMAT

MATARÓ FEIMAT: Diallo (7), Guallar 
(7), Serratacó (18), Rodríguez (3), Ventura 
(0), Viñallonga (3), Romero (7), Espiga (3), 
Tardio (8), Coll (9) i Traver (4).

LLIGA EBA 
- Grup C

Només perden un lloc
4a jornada
Cornellà - MATARÓ FEIMAT ..............74-69
Sants - Olivar ......................................65-74
Santfeliuenc - Menorca ...................83-74
Sant Nicolau - Martorell .................. 57-76
ARENYS - Salt .....................................74-60
Collblanc - Castellbisbal .................. 61-66
Calvià - Grup Barna .......................... 67-78

Classificació 
Martorell, 8; Menorca i Castellbisbal, 
7; ARENYS (-1 partit), MATARÓ FEIMAT, 
Collblanc, Grup Barna, Cornellà i Santfe-
liuenc, 6; Olivar, Sant Nicolau i Salt, 5 i 
Calvià (-1 partit) i Sants, 4. 

Aquest diumenge a les 19.00 h, el Feimat 
buscarà recuperar el camí de la victòria 
al Josep Mora davant el Grup Barna. 

El Platges ocupa la sego-
na posició en solitari
Tot i la victòria del CBS Barça que el 
manté com a líder en solitari de la ca-
tegoria, les noies del Platges segueixen 
com a inmediates perseguidores. Així 
doncs el partit d'aquest diumenge entre 
els dos equips al Mora a les 16:00 es pre-
senta com un espectacle imprescindible.

Classificació 
Barça CBS, 12 punts; PLATGES DE MATARÓ, 
11; Jet Qsport, 10; Cerdanyola, Igualada i 
Terrassa, 9; ARENYS, Sese i Granollers, 7 
i Tarragona, 6. 

Buscaran la cinquena
El Mataró Parc Boet repeteix partit a 
l'Eusebi Millán, dissabte a les 19.15 h amb 
la visita de la Bisbal, un altre rival de 
nivell que ocupa la 5a posició a la taula. 

Classificació 
MATARÓ PARC BOET i Granollers, 8; Vic, 
Sant Josep i Bisbal, 7; Santa Coloma, 
Artés, Badalonès i Sant Cugat, 6; Sant 
Narcís, Sant Quirze i Sabadell, 5; Sant 
Gervasi i Pia Sabadell, 4.

Copa Catalunya F.

Copa Catalunya M.

www.eltotesport.com |  P. 3BÀSQUET
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6  QUADIS CN MATARÓ

11  BARCELONETA

QUADIS CN MATARÓ: Mario Lloret, Ra-
miro Veich (1), Samu Ruiz, Marc Corbalán 
(1), Víctor Fernàndez (1), Lluc Bertrán, Pol 
Barbena, Gustavo Guimaraes (1 de p.),  
Àlex Codina, Thomas Lucas (1), Pau Sch-
nizler, Albert Merino (1), Marc Pannon. 
PARCIALS: 1-2, 3-3, 1-2, 1-4.

DIVISIÓ HONOR 
MASCULINA

El Quadis va aguantar fins 
avançat el tercer quart

El Quadis defensava el liderat da-
vant el rival més complicat, el cam-
pió de les onze darreres edicions, 
l'Atlètic Barceloneta. Però l'equip 
de Beto Fernàndez va fer un gran 
partit, mentre va poder resistir físi-
cament, tenint el marcador igualat 
fi ns a l'inici del tercer quart. 

Durant els dos primers quarts el 
Quadis va plantar cara, amb una 
gran defensa, a risc de patir mol-
tes exclusions, però defensant bé 
les inferioritats, i amb Mario Lloret 
excel·lent sota pals. Els visitants 
s'avançaven, però els mataronins, 
van anar replicant empatant a 2, 
3, 4 gols i encara 5, ja a l'inici del 
tercer quart.

Amb l'empat a 5 l'equip local va 

Tal com havia fet el Quadis la set-
mana anterior, La Sirena va co-
mençar la seva participació a la 
Divisió d'Honor amb un còmode 
triomf a Rubí.

L'equip de Florin Bonca, davant 
d'un equip que ha perdut la seva 
gran fi gura (Bea Ortiz, que ha anat 
al Sabadell) però que s'ha reforçat 
molt, va encarrilar el triomf en el 
primer quart i el va resoldre del tot 
abans del descans, al qual s'arribà 
amb 2-9. Després, una certa relaxa-
ció va permetre a les rubinenques 

rebre les expulsions defi nitives de 
Víctor Fernàndez i Àlex Codina, i 
els mariners van fer pujar el 5-7 
al marcador. 

I en el darrer quart, amb els joves 
Lluc Bertran i Samu Ruiz jugant 
molts minuts i amb Marc Pannon 
sota pals, els mariners ja van impo-
sar el seu potencial clavant tres gols 
més, amb un parcial de 0-5 que ja 
va decidir el partit defi nitivament.

Un pòquer al liderat
2a jornada (22 octubre)
Sant Andreu - Navarra ........................13-5
QUADIS CNM - Barceloneta ................ 6-11
Sabadell - Catalunya ..........................23-5
Molins - CN Barcelona .........................3-12
Terrassa - Mediterrani ........................10-7
Canoe - Rubí ..........................................15-9
Endarrrerit:
Mediterrani - Sabadell ........................8-12

Classificació 

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

3a jornada (29 octubre, 12 hores)
Mediterrani - QUADIS CNM

No serà fàcil puntuar a Sants
Partit dur davant un "Medi" que ha 
tingut un calendari dur i busca la 
primera victòria. Allà el CN Mataró ja 
hi ha jugat 25 vegades i n'ha tret 8 
victòries, la darrera la temporada, la 
passada, per 6-10. Mai s'hi ha empatat.

El "Medi" primer líder
1a jornada (22 octubre)
Rubí - La SIRENA CN MATARÓ ............6-14
CN Sabadell - CN Sant Andreu .......... 17-9
Mediterrani - Zaragoza ......................20-7
Moscardó - Terrassa .............................9-6
Dos Hermanas - Concepción.............. 8-7

2a jornada (29 octubre, 12:45 h)
LA SIRENA CNM- CN Sabadell

Altre cop el Sabadell
Si el primer rival de la temporada a 
casa, a la Supercopa, havia estat el 
Sabadell (que va guanyar per 6-11), ara 
el potent equip vallesà és també el pri-
mer rival a la lliga. 
L'equip sabadellenc ha guanyat sem-
pre aquí en les 16 visites que ha fet a la 
Divisió d'Honor, 5 d'elles en "play-off". 
La temporada passada la darerra vic-
tòria sabadellenca va arribar en els 
penals per 11-12, en la final de la com-
petició.

Planten cara al campió de tot

Victòria esperada per començar

Pol Barbena intentant un tir. | D.F

Div.Honor Fem.

6  CN RUBÍ

14 LA SIRENA CNM

LA SIRENA CN MATARÓ: Cristina 
Terrado i Debby Willemsz porteres; 
Liana Dance (2), Marina Zablith (1), Ma-
ria Bernabé, Alba Bonamusa (2), Clara 
Cambray (3), Ciara Gibson (3), Marta 
Bach (1), Ona Meseguer (3), Meritxell 
Burgos, Laura López. 
PARCIALS: 2-6, 0-3, 3-2, 1-3.

guanyar el tercer parcial, però en el 
darrer van tornar les coses a lloc.

el Esporttot WATERPOLO
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28  JOVENTUT MATARÓ

28 SALLE MONTCADA

JOVENTUT MATARÓ: Pol Gavañach i 
Carlos Pedrosa porters; Dani Aguilera 
(2), Bernat Bonamusa (1), Jan Bonamu-
sa, Àlex Bosch (1), Berenguer Chiva (3), 
Pepo Juàrez (6), Marc López (2), Carlos 
López, Bernat Muñoz (1), Marc Pey (6), 
Oriol Prat (5), Pol Vallhonesta (1), Oriol 
Vaqué, Manu Núñez. 

PARCIALS CADA 5': 3-1, 6-2, 7-3, 10-5, 
14-7, 16-10 descans; 18-12, 20-14, 21-19, 
25-21, 26-24, 28-28.

38 JOVENTUT MATARÓ

20 SALLE MONTCADA

JH MATARÓ: Marta Espejo i Laia Argelich 
porteres; Ona Muñoz (8), Isabel Latorre (1), 
Tina Falconi (1), Glenda Alís, Sandra Fargas 
(10), Marina Seda (3), Irene Hernández (2), 
Laia Nonell (2), Saray Romero (2), Katina 
Juárez. 

1A ESTATAL
MASCULINA

Quan semblava que els 
mataronins aconseguirien els 
dos punts, el porter visitant 
va sorprendre tothom deixant 
el partit en taules

El Joventut Mataró va cedir un 
empat a casa i d'aquesta manera 
continua sense sortir de la zona 
baixa de la taula, només un punt 
per sobre de la zona de descens. 

Va ser un partit semblant als 
darrers de l'equip groc-i-negre, 
amb un gran joc a l'inici de partit 
i durant tota la primera part, tant 
en defensa com en atac, i això va 
permetre arribar al descans amb 
un il·lusionant 16-10

La tònica semblava la mateixa a 
la segona part, i l'equip local man-
tenia els sis gols als 10' i quatre als 
20'. Però els montcadencs, treba-
llant molt fort en defensa van anar 
reduint diferències i van empatar 
ja dintre del darrer minut. Després 
d'un temps mort, Pepo Juàrez avan-
çava el Joventut quan faltaven 13 
segons. Però l'equip visitant s'ho 
va jugar el tot pel tot i el seu porter 
anant a l'atac, va marcar ja quasi 
sobre la botzina el gol de l'empat 
defi nitiu, evitant que els dos punts 
es quedessin a Mataró.

El Joventut Handbol Mataró femení 
continua sense trobar aturador a la 
Lliga Catalana. En el darrer partit 
es va desfer còmodament del cuer, 
en un partit que va dominar des 
de bon començament. A la meitat 
de la primera part l'equip de Jordi 
Fernàndez ja dominava de 10 gols i 
després es va relaxar una mica, si 
no la diferència hauria pogut ser 
d'escàndol.

Sarrià és líder solitari
6a jornada (22 octubre)
JH MATARÓ - Montcada ...................28-28
Bordils B - La Roca .............................21-26
OAR Gràcia - Sant Quirze ................25-28
Sant Cugat - Sesrovires ..................25-27
S.Joan Despí - Palautordera .......... 27-24
S.Esteve P. - Esplugues .....................31-29
Granollers B - S.Martí Adrianenc  .23-29
Bonanova - Sarrià .............................20-25

Classificació 
Sarrià 12, Granollers B i Sant Quirze 10; 
S. Martí Adrianenc,  Sesrovires 8, Mont-
cada i Sant Joan Despí 7; Palautordera 
6, S.Esteve Palaut. i La Roca 5; Sant 
Cugat, Esplugues, JOVENTUT MATARÓ 
4, Bordils B, Salle Bonanova 3, OAR 
Gràcia 0.
7a jornada (28 octubre, 21 hores)
PALATORDERA - JH MATARÓ
El JHM busca la segona victòria en 
una pista on la temporada passada 
s'hi va guanyar per 26-28. 

El Joventut sol a dalt
5a jornada (22 octubre)
JH MATARÓ - Montcada .................. 38-20
OAR Gràcia B- Canovelles ...............25-27
Coope Sant Boi- SJ Despí B ............23-28
Vilanova Camí- Cardedeu ...............22-22
Sant Quirze - Gavà ............................30-23
Ascó - Granollers At. ........................27-30
Vilamajor- Lleida Pardinyes ............37-21

Classificació
JH MATARÓ 10, Granollers At. 9; Carde-
deu i Sant Quirze 8, Ascó i Vilamajor 
6; Vilanova Camí 5; Lleida, SJ Despí B i 
Canovelles 4, Gavà, Coope Sant Boi, 2; 
OAR Gràcia B i Montcada 0.
6a jornada (29 octubre)
GAVÀ- JHMATARÓ (19 HORES)

ALTRES RESULTATS
2a Catalana: Cerdanyola - JHM B 26-26; 
Juvenil mas.: Salou- JHM 30-27; Juvenil 
fem.: JHM- Molins 19-19; Infantil mas. 
(Lliga Cat.): Cerdanyola - JHM 18-25.
1a Catalana fem.: Llavaneres - Polinyà 
22-12; 3a Catalana masc: Llavaneres- 
Cardedeu B 24-13: 

Intractables

El porter visitant fa l'empat

La victòria s'escapa a l'últim segon. | D.F

Lliga Cat.Fem.
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2  MEDICARE SYSTEM

4  HOSTELCUR GIJÓN HC

MEDICARE SYSTEM MATARÓ: Ariad-
na Escalas (portera), Carla Fontde-
glòria (1), Ona Castellví, Xantal Piqué, 
Júlia Canal; Aina Florenza (1), Joana 
Xicota, Anna Fontdeglòria, Marta Soler 
i Èrika Arellano. (ps)).

7  MIS IBÉRICA MATARÓ

8  ASTURHOCKEY CP 

MIS IBÉRICA MATARÓ: Albert 
Povedano (porter), Èric Florenza, Marc 
Povedano (2), Jordi Bartrès (3), Marc 
Figa (1) – equip inicial-, Èric Serra, 
Ferran Guimerà, Àlex Cantero (1), Oriol 
Lladó i Sergi Grané (ps).

OK LLIGA 
FEMENINA

L’equip asturià, construït 
clarament per assolir el títol, 
va dominar el partit en tot 
moment

Un dels clars aspirants al títol vi-
sitava el Jaume Parera, i després 
d'uns primers minuts amb ocasions 
pels dos equips, les asturianes van 
aprofitar un contracop per fer el 0-1. 
Florenza empatava dos minuts més 
tard, però la rèplica visitant encara 
va trigar menys, ja que 15 segons 
més tard el Gijón feia l'1-2 i abans 
del descans les visitants encara 

En un partit d’alts i baixos, 
una remuntada sorprenent de 
l'Asturhockey va decidir en 
els darrers minuts 

El partit va començar bé, avan-
çant-se en el marcador al minut 5, 
de l’estic de Marc Povedano. Dos 
minuts després, un xut llunyà vi-
sitant, gairebé des del centre del 
camp, va anar directe a l’escaire i 
al minut 12, els asturians van avan-
çar-se en el marcador per primer 
cop. Tot seguit va ser el Mataró qui 
va empatar amb un altre gol de 
“Pove”. Abans del descans, Pedro 
González, que acabaria convertit 
en l’heroi de l’equip visitant amb 5 
gols, va robar la pilota per fer el 2-3.

Ben aviat a la represa, els visi-
tants van anotar el 2-4. Llavors van 
arribar els millors minuts locals, 
que primer de pilota parada, Figa 
de penal i Bartrés de falta directa, 
van situar l’empat al marcador; i a 

van tenir temps de marcar l'1-3.
A mitja segona meitat, de falta di-

recta, l'equip asturià transformava 
una falta directa en l'1-4 que deixa-
va el partit gairebé sentenciat. Les 
mataronines van seguir lluitant, i el 
premi va arribar en el darrer minut, 
quan Carla Fontdeglòria establia el 
2-4 definitiu en una bona jugada.

Darrera posició 
anecdòtica
Jornada 2
Cerdanyola - Sant Cugat ......................... 3-2
Las Rozas - Vilanova ................................. 1-2
Manlleu - Bigues i Riells .......................... 3-2
Alcorcón - Palau Plegamans ..................0-3
Voltregà - Rivas Las Lagunas .................4-1
MATARÓ - Gijón........................................... 2-4
Sferic Terrassa - Liceo .............................. 1-2

Classificació
Voltregà, Palau Plegamans, Gijón, Man-
lleu i Liceo 6; Sferic Terrassa, Cerdanyola 
i Vilanova 3; Bigues i Riells i Rivas Las 
Lagunas 1; Las Rozas, Sant Cugat, Alcor-
cón i MATARÓ 0 punts.

Buscant la primera victòria
Les noies d'Albert Larrea visiten el Sant 
Cugat aquesta setmana, diumenge a les 
13h, equip acabat d'ascendir i que també 
suma dues derrotes en aquest inici de 
lliga, en una bona ocasió per sumar.

Es resisteix la primera 
victòria
Jornada 3
Arenys de Munt - Calafell ........................1-4
GEiEG - Sant Cugat .................................... 4-3
Sant Feliu - Tordera .................................. 3-2
Palafrugell - Raspeig ................................ 4-3
Vilanova - Lleida ........................................ 4-3
MATARÓ - Asturhockey ............................ 7-8
SHUM - FC Barcelona ........................Ajornat

Classificació
Palafrugell 9; Calafell i Asturhockey 7; 
Sant Cugat 6; FC Barcelona i Vilanova 4; 
Lleida, SHUM Maçanet, Arenys de Munt, 
Tordera, Sant Feliu i GEiEG 3; MATARÓ 2 i 
Raspeig 0 punts.
Visita a Sant Cugat
Els mataronins seguiran buscant la pri-
mera victòria a la complicada pista del 
Sant Cugat, dissabte 29 a les 20.30 h.

El poderós Gijón s'imposa al 
Medicare System Mataró

Sense opcions davant el Gijón. | D.F

1a Estatal Masc.

continuació amb un golàs d’Àlex 
Cantero es van situar per davant 
amb el 5-4. Tot i que els visitants 
van poder tornar a anivellar el re-
sultat, Bartrès va donar el que sem-
blava l’estocada definitiva, anotant 
el 6-5 en una jugada individual i 
el 7-5, altre cop de falta directa. 
Quedaven 8 minuts i el que havien 
de fer els locals era asserenar el joc. 
Però de manera incomprensible, va 
haver-hi un relaxament general, 
com si tota la feina estigués feta, 
i 3 gols visitants en 3 minuts van 
capgirar el marcador.

Remuntada visitant que evita la victòria

el Esporttot HOQUEI
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2  CE MATARÓ

0  CANYELLES

CE MATARÓ: Joel, Willy, Rueda, Kiku 
(Parri 46'), Víctor (Lluis 63'), Sergi, Ós-
car, Bustos (Fiti 69'), Bargalló (Cristian 
78'), Ricky (Mario 63'), Aitor Gonzàlez.

GOLS: 28' BARGALLÓ (1-0); 88' ÓSCAR 
CASTELLANO (2-0).

0  UD CIRERA

1  LLEFIÀ

UD CIRERA: Compte, Roger, Albertito, 
Izar (Nafa 69'), Said, Othman, Carlos 
(Omar 69'), David (Kadur 45'), Peque, 
Romero, Aleix (Ivan 69').

GOLS: 14' Roger en pròpia porta (0-1).

SEGONA
CATALANA

El Mataró va dominar el partit

El CE Mataró es va retrobar amb 
el triomf superant el Canyelles en 
un partit en què no va patir mai, 
però on el gol de la tranquil·litat 
va tarda molt a arribar.

La primera part va ser força avor-
rida, amb poques ocasions de gol, 
i el Mataró va aprofi tar la seva. El 
porter visitant va salvar un u con-
tra u de Ricky, però a la sortida del 
córner llançat per Aitor, amb la seva 
mestria habitual, la pilota va arribar 
a Bargalló que va engaltar un bon 
xut que va entrar enganxat al pal. 

A la represa l'equip local va dis-
posar de bones ocasions, i amb els 
canvis va tenir més profunditat fi ns 
que va arribar la sentència en una 
centrada de Lluís rematada de cap 
per Óscar, que un moment abans 
ja havia tingut una altra ocasió.

La UD Cirera estava de festa el diu-
menge, ja que celebrava la presen-
tació de tots els seus equips, però 
el primer equip va perdre davant 
l'equip badaloní del Llefi à per 0-1, 
acumulant així ja tres derrotes se-
guides a camp propi, que deixen 
l'equip en zona molt compromesa 
a la taula classifi catòria.

La Guineueta no falla
8a jornada (22-23 octubre)
Lloreda - Sarrià ........................................ 1-1
Fundació Grama - Sant Adrià  ............ 3-1
Badia - LLAVANERES .............................0-2
CIRERA - Llefià.........................................0-1
Carmelo- Martinenc B  ......................... 2-4
Besós BV - Esp. Jov. Can Pi .................5-0
Guineueta - PREMIÀ .............................. 4-2
Europa B - SANT POL .............................. 1-1
CE MATARÓ - Canyelles ......................... 2-1

Classificació 
Guineueta 22, Fund. Grama 17; LLAVANE-
RES 16; Sarrià i Sant Adrià 15; CE MATARÓ 
(un partit pendent) 14, PREMIÀ MAR, SANT 
POL, Besós BV 11, Canyelles, Llefià i Marti-
nenc B 10, Esp. Jov. Can Pi 8; Europa B 7; 
Badia i Lloreda 6; UD CIRERA 5, Carmelo 3.

9a jornada (29-30 octubre)
PREMIÀ MAR - CE MATARÓ (DG 12 h) 
CIRERA - Carmelo (DG 12 h) 
SANT POL - Guineueta   (DG 12) 
LLAVANERES - Fund. Grama  (DS 18 h)

Gran derbi a Premià de Mar
El diumenge el CE Mataró visita el 
camp del Premià de Mar per disputar 
un derbi maresmenc que havia estat 
de 2a B ara fa 15 anys. La darrera 
visita a Premià va ser fa dues tempo-
rades, i el resultat d'empat a 2 gols. I 
en l'anterior el Mataró havia guanyat 
per 0-2.
Per la seva part el Cirera rep el cuer i 
no pot fallar més. Però atenció perquè 
el Carmelo ha puntuat a Cirera en les 
tres darreres temporades.

Derrota i 8è lloc

El juvenil del CE Mataró va perdre 
per 4-2 al camp del Júpiter, i l'equip 
ha baixat al 8è lloc amb 12 punts. El 
dissabte a les 17.30 hores rep el Jabac 
Terrassa que té els mateixos punts.

ALTRES RESULTATS.- Juvenil B (Prefer.): 
CE Mataró B - Premià 2-0; Cadet (Pref) 
CEM - Jabac Terrassa 3-1; Infantil (Div. 
Honor): Damm - CEM 4-1.

El CE Mataró retroba el triomf

Els mataronins celebrant un dels gols. | D.F

Va haver-hi una part per a cada 
equip. La primera per als visitants 
que van topar amb la bona actua-
ció de Compte, però van tenir sort 
en el gol en pròpia porta de Roger. 
A la represa el Cirera va dominar 
totalment, però no va tenir sort 
per aprofi tar cap de les seves oca-
sions de gol.

Tercera derrota consecutiva a casa

Lliga Nac. Juvenil

La sort dóna l'esquena al Cirera. | D.F

el Esporttot FUTBOL

EL TOT ESPORT 1448 (7).indd   7 26/10/16   16:08



2  AD LA LLÀNTIA

2  ARGENTONA

AD LA LLANTIA: Sergio Cano, Sergio 
López, Carmona, Artero, Isra, Delfí 
(Guedes 74'), Diallo, Àngel Vega (Papis 
74'), Ibu, Sergio Cobo, Jordi Cano.

TERCERA
CATALANA

Derbi intens el disputat el passat 
diumenge i en el qual la Mataronesa 
va trencar la imbatibilitat de La 
Llàntia. Toni va avançar al quart 
d'hora de joc l'equip visitant de 
penal, però Cobo va replicar de 

El líder només empata

8a jornada (22-23 octubre)

Young Talent Bad.- Vilassar Mar B  ..2-0
Vilassar Dalt - Arenys Mar ................... 3-1
MOLINOS - Districte 030 ...................... 6-3
Premià Dalt - Cabrera ...........................1-0
Turó Peira - PLA DEN BOET .................0-0
Cabrils - Pineda .....................................4-0
LA LLÀNTIA - MATARONESA .................. 1-2
La Salut - Santvicentí  .......................... 2-1
Argentona - Singuerlín .......................... 1-1
Ajornat:
LA LLÀNTIA - Argentona ...................... 2-2

Classificació 
Singuerlín 20; Young Talent Badalona 
Sud 17; MOLINOS, Argentona i LA LLÀN-
TIA 15, Arenys de Mar, Vilassar Mar B, 
MATARONESA i Premià Dalt 14; Districte 
030 i Vilassar Dalt 13; La Salut Pere Gol  
10; Santvicentí i Turó Peira 7; Cabrils 6; 
Cabrera 5; PLA D'EN BOET 4; Pineda 0.

9a jornada (29-30 octubre, 1 nov)
La Salut - MOLINOS (DG 12 h)
Pineda - LA LLÀNTIA(DG 12 h)
Santvicentí - MATARONESA  (DG 12 h)
PLA D'EN BOET- Argentona (DM 12.30 h)

Només Pla d'en Boet
Aquesta jornada l'únic equip que juga 
a Mataró és el Pla d'en Boet i ho farà 
el dimarts dia de Tots Sants davant 
l'Argentona en un partit molt compli-
cat per als locals.Els altres tres equips 
mataronins tenen desplaçaments molt 
assequibles per sumar els tres punts.

El passat cap de setmana l'equip de la 
UD Molinos dominava per 11-0 l'Alella, 
moment en el qual l'arbitre va donar per 
acabat el partit per la lesió de la portera 
visitant. Va destacar Sara Montero, 
autora de 5 gols. L'equip blanc-i-blau 
ocupa la 5a plaça amb 6 punts.
Per la seva part l'equip del CE Mataró 
va obtenir la primera victòria en 
derrotar per 3-8 el Masnou Atlètic en 
la que ha estat la primera victòria de 
l'equip groc-i-negre en aquest grup de 
2a Catalana. El CE Mataró és 10è amb 
3 punts.

La Mataronesa guanya el derbi i 
trenca la imbatibilitat llantienca

Derbi molt igualat a la Llàntia. | D.F

2a Catalana fem.

6  MOLINOS

3  DISTRICTE 030

UD MOLINOS: Sandro Pulido, Grau, 
Abel Moreno (Gorka 59'), Guedes, Lla-
vero, Roca, Badre Dahbi (Ángel Navarro 
46'), Adan Nevado, Xavi Almazán (Mo-
rillas 67'), Augusto Campos, Manrique 
(Óscar Martínez 59').

0  TURÓ PEIRA

0  PLA D'EN BOET

PLA D'EN BOET: Jairo, Javi Rodrí-
guez, Marc Fernandez, Ordóñez, Marc 
Palau, Moussa Traoré, Vela (Collado 
86'), Silva (Eric 77'), Palanco, Carlos 
Gonzàlez i Youness (Valencia 74').

Gran victòria del Molinos després 
de remuntar un gol en fred dels 
visitants, que li permet situar-se 
en tercer lloc del grup. 

Va fer un molt bon joc i van mar-
car Adan, Xavi (2), Manrique (2) i 
Ángel Navarro. 

El Pla d'en Boet, ja sense l'entrena-
dor José Ángel Valero a la banque-
ta, va trencar la seva mala ratxa de 
sis derrotes consecutives, traient 
un punt del camp del Turó Peira, 
que de tota manera no li serveix 
per sortir de la zona de descens, 
ja que l'equip groc és penúltim.

1  AD LA LLÀNTIA

2  UD MATARONESA 

LA LLÀNTIA: Sergio Cano, Carmona 
(Guti 83’), Artero, Delfi (Juanma 76’), 
Cobo, Isra, Aitor, Diallo (Blasco 76’), 
Angel (Papis 65’), S. López i Jordi Cano 
(Ibu 83’).
MATARONESA: Rafa, Carlos, Jurado 
(Joel 65’), Comas (Mosquera 89’), 
tommy, Simon (Koke 30’), Toni, Lluis 
(Vicente 75’) Edgar, Aldo, Miguel i 
Hassan.

Tots els gols es van marcar a la 
primera part, replicant l'equip vi-
sitant als gols de Sergio Cobo (1-0) 
i Jordi Cano (2-1). A la represa es 
va endurir molt el joc i l'àrbitre va 
ensenyar fi ns a 14 targetes grogues. 

seguida. Fins al descans el domini 
va ser local però sense més gols. 
A la represa es va igualar el joc i 
Comas va decidir als 70 minuts.

www.eltotesport.com |  P. 8FUTBOL
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Els mataronins no van poder 
superar el líder, el Canet

El Futsal Aliança Mataró va patir 
una nova derrota, aquest cop 3-2 
a la pista del Canet FS, rival que 
continua líder a la taula de classi-
ficació amb sis punts més que els 
mataronins, i que ja acumula dos 
anys sense perdre a casa.

Els de Jacob Bustamante van 
sortir endollats al partit, però la 
manca d’encert va propiciar que 
el Canet arribés dins el partit al 

tram final de la primera part, on 
es van desenvolupar els moments 
claus del matx on els locals acon-
seguirien 2 gols de diferència que 
resultarien una llosa massa gran.

L'Aliança va caure a Canet. | CEDIDA

Derrota per la mínima del Futsal 
Aliança Mataró a Canet

3  CANET FS

2  FUTSAL ALIANÇA

FUTSAL ALIANÇA: Paquito Pares, 
Carlos Villarín, Abdyck Gómez, Cristian 
Villarín, Marc Caballeria, Oriol López, 
Èric Izquierdo, Miki Rodríguez (1), Mar-
cel Catà, Pol Novo y Álex Medina (1).

Tercera derrota 
seguida del juvenil

Primera victòria a 
domicili del CFS

El CFS Ciutat de Mataró 
presenta el polo de passeig

Tot i un bon inici mataroní, 
el Palma va treure molt més 
rèdit de les seves ocasions

El Juvenil Nacional del Futsal 
Inlingua Mataró va perdre per ter-
cera jornada consecutiva després 
de caure a Mallorca per un contun-
dent 8-3 davant el Palma Futsal, un 
resultat que envia l’equip mataroní 
fins a la cinquena posició.

Tot i el resultat final, el partit 
va estar igualat en moltes fases, 
i és que en els primers 4 minuts 
de joc els nostres van passar per 
sobre dels illencs sense trobar la 
fortuna del gol. La mala sort va 
fer que els rivals s'avancessin per 
mitjà d'un penal que Adrià Lara no 
va poder aturar.

A partir d'aquí el partit va canvi-
ar i els locals, molt efectius, farien 
pujar dos gols més al marcador en 
dues jugades de contraatac on els 
vermells no van poder fer res.

La diferència en el marcador 
ja es va convertir en inabastable.

Els mataronins es van endur 
els tres punts en un partit 
molt disputat

Els mataronins van aconseguir els 
primers 3 punts fora de casa en 
el tercer partit de la divisió d'ho-
nor catalana, després de vèncer 
al CFS Cerdanyola per 3 gols a 4. 
Els nois de Joan Serra van patir de 
valent contra un rival amb bon joc 
col·lectiu i molt bones individuali-
tats que sumats al factor pista van 
posar les coses difícils a un Ciutat 
de Mataró que tot i les baixes que 
està patint va trobant el seu joc 
en aquesta lliga tan competitiva 
on només un rival ha sumat tots 
els punts disputats, per acabar su-
mant una més que valuosa victòria 
fora de casa.

Moment de la presentació. | CEDIDA

Aprofitant el 20è aniversa-
ri d'Auto d'Ara, espònsor de 
l'entitat mataronina, es va fer 
l'acte de presentació del nou 
polo de passeig del club

El CFS Ciutat de Mataró, en mig de 
la celebració del 20è Aniversari del 
seu espònsor Auto d'Ara, amb un 
restaurant ple de gom a gom, va 
aprofitar per a fer la presentació 
del nou polo de passeig que lluiran 
tots els seus jugadors i jugadores 
durant la temporada 2016-17.

El president de l'entitat mata-
ronina Paco Martinez va fer en-
trega d'un dels polos i una placa 
commemorativa de l'aniversari a 
Rosa Escandell, propietària del 
restaurant.

Auto d'Ara fa tres temporades 

que és espònsor del CFS Ciutat de 
Mataró i des de l'entitat mataronina 
es va voler felicitar a la direcció de 
l'empresa per seguir col·laborant 
amb l'esport de la ciutat i amb mo-
tiu del seu 20è aniversari.

www.eltotesport.com |  P. 9FUTSAL
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L'Arenys va espatllar la festa 
de la presentació de tots els 
equips del club

El diumenge el Club Voleibol Mataró 
estava de festa, ja que presentava 
tots els equips de l'entitat, però el 
seu primer equip no va poder com-
pletar-la amb èxit, ja que va caure 
derrotat en el derbi maresmenc 
davant l'Arenys de Mar.

CV Mataró 0-3 Arenys de Mar
El sènior masculí va patir una clara 
derrota en el derbi maresmenc de 
1a Divisió Catalana que va enfrontar 
dissabte dos equips amb objectius 
i dinàmiques ben diferents. 

Els tres sets van ser pràcti-
cament iguals, lluita dels locals 
que a la xarxa es veien clara-
ment superats pels atacants vi-
sitants. Els resultats de 10-25, 13-
25 i 19-25 no deixen cap dubte 

respecte de la superioritat visitant.

CV Mataró: Servent, Vladi González, 
Marc Ramón, Èric Serrano, Marc Llinàs, 
Èric Neila, Nil Lleonart, Sergi Mesa.

Joves Caldes 2-3 CV Mataró
Per la seva part l'equip femení, que 
juga a 2a Catalana, va obtenir una 
victòria ajustada a Caldes en un 
partit força irregular, contra un rival 
de la zona baixa de la taula, i en el 
qual l'equip mataroní va mostrar un 
joc poc fluid i amb molta precipita-
ció. Després de guanyar el primer 
set (23-25), es van perdre els dos 
següents obligant l'equip a una 
remuntada per acabar guanyant. 

CV Mataró: Desiree Pérez, Júlia Villar, 
Berta Burgos, Sandra Leo, Mariona Rubio, 
Laia Rubio, Olga del Palacio, Mavi Pérez, 
Alba Sánchez, Laura Mateos, Alba Pubill, 
Cristina Garcia, Clàudia Mesa, Laura 
Ramírez.

El Mataró no va tenir opció. | DANIEL FERRER

Els mataronins van caure per 
la mínima

L'equip de tennis taula del Quadis 
CN Mataró va perdre per un ajustat 
4-3 a les instal·lacions del Borges, 
davant l'equip B d'aquest club en 
matx de la Divisió d'Honor Estatal. 
Ara l'equip mataroní està situat 
en cinquena posició del grup amb 
4 punts, a dos del líder. Van jugar 
Xavier Peral, que va obtenir un 
triomf, Yordi Jason Ramos, que 
va sumar dos punts, i Sergi Grau.

Ja no tornen a jugar fins al dia 
11 de novembre en què reben el 
Maristes de Huelva.

Gàlia Dvorak arriba a set-
zens de final de l'Europeu
En dobles, fent parella amb 
Maria Xiao, van arribar a vui-
tens de final

La mataronina Gàlia Dvorak va par-
ticipar, durant la setmana passada, 
en el Campionat d'Europa de tennis 
taula de Budapest, i va arribar fins 
a setzens de final en la competició 
individual, entre les 32 millors del 
continent.

En la fase de grups, la mataroni-
na, que és la número 104 del ràn-
quing mundial, va quedar prime-
ra del grup amb quatre victòries, 
davant la jugadora de San Marino 
Letizia Giardi (4-0), l'albanesa Alba 
Xhupi (4-0), la italiana Debora 
Vivarelli (4-1) i la israeliana Nicole 
Trosman (4-1). A la primera ronda 
eliminatòria va superar per 4-0 la 
polonesa Katarzyna Grzybowska-
Franc (68a del rànquing mundi-
al) en un gran partit amb parcials 
d'11-7, 11-7, 11-3 i 11-8. Però després 
va perdre per 1-4 a setzens de fi-
nal davant la romanesa Elizabeta 
Samara (32a del rànquing mundi-
al), amb parcials de 9-11, 4-11, 5-11, 
11-9 i 11-13.

La palista, establerta a Mataró, 
feia parella amb la badalonina 
Lourdes Puigbarraca

Aquest passat cap de setmana es 
va disputar a Mònaco el campio-
nat del món de rem de mar on hi 
participaven la palista establerta 
a Mataró, Mercè Feliu, junt amb la 
badalonina Lourdes Puigbarraca, 
que van finalitzar en tercera posició 

de la final B, el que suposa la 23a 
posició definitiva en doble scull.

Derrota del Quadis a 
les Borges Blanques

El Club Volei Mataró perd 
en el derbi maresmenc

Mercè Feliu tercera a la Final B del 
Camp. del món de rem de mar

Les palistes en competició. | CEDIDA
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La competició es disputava al 
litoral maresmenc i l'organit-
zava el Club Vela Mataró

Un any més, el Club Vela Mataró, 
va convocar la tradicional regata 
Inversa reservada a creuers amb 
sistema de compensació RI. Tot i 
la inestabilitat meteorològica, les 
29 embarcacions participants es-
taven completament disposades a 
gaudir al màxim de la competició.

Amb les perspectives que el poc 

vent que hi havia no pugés d'inten-
sitat, el Comitè va optar pel recor-
regut curt, consistent a sortir de 
Mataró fins a la boia de davant de 
Premià i tornar, 7 milles, en lloc de 
les 14 de l'opció llarga.

A l'hora prevista (11,30) va sor-
tir el primer vaixell. La prova va 
demostrar en molts trams l'expe-
riència dels patrons en aprofitar 
les poques possibilitats que dona-
va Eolo, que mai va passar dels 6 

La inestabilitat meteorològica va marcar la competició. | CARME PETIT

nusos, tot i això la prova va acabar 
dins les previsions fetes tant pels 
organitzadors com pel comitè.

A banda de les embarcacions lo-
cals del Vela Mataró, van participar 
embarcacions d'Arenys, Premià, 
Masnou, Balís, Sitges, Ocata, i 
Badalona.

En la classificació general i 
del grup 1, van ser guanyadors: 
Hydra (Balís), Máximo (Masnou) 
i Mentha (Mataró). En el grup 2: 
Tibere (Sitges), Dennis (Premià) 
i Atlantis (Arenys) i en el grup 3: 
Audentis (Masnou), White Magic 
(Premià) i Aroha (Mataró).

Amb la sensació d'haver passat 
una bona jornada, primer amena-
çada de pluja i després amb un sol 
esplèndid, molts ja va emplaçar-se 
i desafiar-se per a la següent.

Hoquei Herba | Resultats de-
siguals per als equips de l'Ilu-
ro Hockey Club
A la 3a jornada del campionat de 
Catalunya de 1a Divisió d'hockey 
herba, l'equip masculí de l'Iluro 
HC va perdre per un contundent 
7-1 al camp de l'EHC, que és el 
segon classificat. L'Iluro és pe-
núltim amb 3 punts. 

L'equip femení, que juga a la 
2a Divisió, ha guanyat els dos 
darrers partits al camp del 
Catalònia (0-2) i a casa davant el 
Castelldefels (1-0) i s'ha situat en 
3r lloc darrere del Sant Cugat i el 
Línia 22.

Atletisme | Enrique Luque 
Campió de Catalunya veterà 
de 10 km en ruta
Es va disputar el 

pas sat diu menge, a Sabadell, el 
Campionat de Catalunya de 10 
km en ruta en el marc de la XXVI 
Cursa del CN Sabadell. A la ma-
teixa, el mataroní Enrique Luque 
(Ríos Running Team Mataró) va 
assolir la setena posició absolu-
ta i a més es va fer amb el títol 
veterà M-35  amb un temps de 
32.49.

Taekwondo| 9 Medalles pel 
Club Hwarang a l'Open Ciutat 
de Benicàssim 
Club Hwarang Mataró va partici-
par en el XI Open de Taekwondo 
Ciutat de Benicàssim en la mo-
dalitat de Poomsae, del que va 
acabar 5è de la general, amb un 
total de 9 medalles, dues de les 
quals van ser ors. En categoria 
júnior individual per a Sandra 

Moreno i en parelles per a 
Sandra Moreno i Jon Avellaneda.

Motor| Doble victòria per 
als mataronins JR Sánchez i  
Víctor Sánchez
Dissabte passat es va celebrar 
a Masquefa el III Ral·li Pais del 
Cava Vila de Masquefa, l'última 
prova puntuable al V Challenge 
Intercomarques de Regularitat 
per a Clàssics, amb la participa-
ció de l'equip mataroní format 
per J. R. Sánchez (47) i Víctor 
Sánchez Fernández (20) amb un 
Ford Escort MK1 de l'escuderia 
Maresme Classics, aconseguint 
guanyar la Classe Open (sense 
instruments de mesura) al Ral·li 
i aconseguint també el primer 
lloc a la classificació general 
definitiva.

Més notícies esportives de la nostra ciutat

envieu informació a redaccio@eltotesport.com

L'embarcació Maseratti. | C.P

Èxit organitzatiu de la 
tradicional Regata Inversa

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

Doctor Strange  12:00  12:20  16:00  16:30  18:00  19:15  20:25  

22:00  22:50  00:45

Ouija, el origen del mal  12:20  15:50  18:00  20:20  22:50  01:00

Trolls  12:00  12:20  16:00  18:05  19:10  20:30    [dv.-dm.] 17:00     

[dv.-dl.] 21:20    [En català] 12:20  16:20  18:30  20:40

Que Dios nos perdone  12:00  16:30  19:10  22:00  00:40

El contable 20:10  22:25  00:40         [dl. - dj.] 16:20

La chica del tren 12:10  15:50  18:10  20:15  22:40  01:00

Mike y Dave buscan rollo serio 12:20  01:00

 [dv. + dc.-dj.] 15:50           [dl. - dj.] 22:00

Ozzy [ds. - dm.] 15:50

Inferno 19:00  21:30 00:00      [dc. - dj.] 16:20

Un monstruo viene a verme 12:10  15:45  18:00  20:20  22:40

 [excepte dl. + dj.] 19:20  21:40  00:00

La fiesta de las salchichas 22:40  01:00

Mechanic 2: Resurrection 22:45  01:00

Cigüeñas 18:25      [dv. - dm.] 12:15  17:00

El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares 

 [excepte dl. + dj.] 12:00  16:30      [dl. + dj.] 19:10

Bridget Jones Baby 

 23:30               [dc.-dj.] 16:20             [dm.-dj.] 21:20

Golfes: Les sessions a partir de les 
00.00   Matinals: Les sessions abans 
de les 13.00 Estrena  · En verd: 
sessió 3D
En vermell: Dss., dg. i festius

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

Contacto / L'altre costat /  No tinguis por / 

Predestinats / Gentlemen (Varis curtmetratges) 18:30 (1 nov.)     

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

La vaca  18:00  (30 oct.)        20:00  (31 oct. i 1 nov.)

La propera pell  20:00  (30 oct.)        18:00  (31 oct. i 1 nov.)

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes                                                          

Doctor Strange  16:00 18:15  19:15  20:30  21:30  22:40  

 [dv., dl.-dj.] 18:00  20:15  21:30  22:30

Ouija, el origen del mal  16:30  18:30  20:30  22:30

Trolls  16:30 18:30  20:30  22:30   [dv., dl.-dj.] 18:00  20:00  22:00

El contable 20:00  22:30

La chica del tren 18:20  20:30       [dv., dl.-dj.] 18:10  20:20

Mike y Dave buscan rollo serio 22:40       [dv., dl.-dj.] 22:30

Ozzy 18:10            [dg.] 16:10  

Inferno 16:00  22:00 

Un monstruo viene a verme 

 16:00  18:10  19:30  20:15  22:20       [dv., dl.-dj.] 19:45

Cigüeñas 17:00          [dv., dl.-dj.] 18:00 

Miss Peregrine 17:00          [dv., dl.-dj.] 19:15

Angry Birds [En català] [ds.] 16:15  

encara no ens segueixes 
al Facebook?

@totmataro
twitter.com/totmataro

encara no ens segue ixes 

al twitter?

facebook.com/totmataro

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema
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Cinema: Ferran Àngel 

 El primer que hauria de dir és 
que, si us plau, per molt que sigui 
una pel·lícula d'animació, mantin-
gueu les criatures força allunyades 
del fi lm, penseu que probable-
ment estaríem parlant de la versió 
d'animació d'American Pie o Van 
Wilder. I segurament més de les 
seqüeles que van saltar directa-
ment a DVD que no les originals.
Sausage Party és una al·legoria 
dels problemes del món traslladats 
als aliments amb un llenguatge 
buscadament i exageradament 

El cinema bast arriba a l'animació
'La fiesta de las salchichas' de Conrad Vernon

sexualitzat. Molt sexualitzat. En 
moltes parts del fi lm fi ns i tot po-
dríem dir que en excés. 

Tot i això, si aquesta circums-
tància no ens molesta, veurem una 
pel·lícula on els guionistes, Seth 
Rogen entre ells (que també és 
qui posa veu a la salsitxa de frank-
furt protagonista, Frank), no tenen 
cap problema en tractar qualsevol 
situació, per molt originalment 
improbable que sembli, i passa-
rem 90 minuts d'entreteniment i 
humor exageradament passota 
digne d'una autèntica comèdia 
adolescent.

Un moment de la pel·lícula.

Pregunta de la setmana
Quin element té el Dr. Strange 
que el fa diferent als altres 
superherois?

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

Resposta del núm. 1741
‘Durant el Conclave’

Guanyadors:
Josep Manel Torrent Tripiana.

Recolliu les entrades a les 
nostres oficines, de:
dilluns a divendres de la
setmana següent a la
publicació d’aquesta revista.
C. d’en Xammar, 11 - Mataró

Més cinema a: www.totmataro.cat

UNA SECCIÓ
PATROCINADA PER

Concurs de Cine
2 entrades

núm. 1743 del 28 d'octubre al 3 de novembre de 2016

encara no ens segueixes 
al Facebook?

@totmataro
twitter.com/totmataro

encara no ens segue ixes 

al twitter?

@totmatarofacebook.com/totmataro
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DR. STRANGE

'Doctor Strange' segueix la història del 
neurocirurgià Stephen Strange, qui, 
després d'un terrible accident de trànsit, 
descobreix el món ocult de les dimen-
sions màgiques. Adaptació del còmic 
creat per Stan Lee i Steve Ditko.
Direcció: Scott Derrickson
Intèrprets: Benedict Cumberbatch, 
Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams
115min

QUE DIOS NOS PERDONE

Madrid, estiu de 2011. Crisi econòmica, 
15-M i milió i mig de pelegrins que espe-
ren el Papa. Mentrestant, els inspectors 
de policia Alfaro i Velarde han de trobar 
un assassí en sèrie, però s'adonaran que 
no són tan diferents d'ell...
Direcció: Rodrigo Sorogoyen
Intèrprets: Antonio de la Torre, Roberto 
Álamo, Mónica López, Luis Zahera
125min

OUIJA: EL ORIGEN DEL MAL

Una jove farà servir la ouija imprudent-
ment per intentar contactar amb el seu 
pare recentment mort. Ella i el seu grup 
d'amics s'hauran d'enfrontar als seus 
pitjors temors quan despertin a un ésser 
malèfic procedent de l'altre costat.
Direcció: Mike Flanagan
Intèrprets: Annalise Basso, Elizabeth 
Reaser, Lulu Wilson, Henry Thomas
99min

TROLLS

Coneguts per les seves pells de colors, 
boges i màgiques, els Trolls són les cria-
tures més felices i alegres. Però el seu 
món canviarà per sempre quan en Poppy 
ha d'embarcar-se en una missió de res-
cat que el portarà molt lluny del món 
que sempre havia conegut. 
Direcció: Mike Mitchell
Animació
93min

YO, DANIEL BLAKE

Amb problemes cardíacs, Daniel Blake 
es veu obligat a buscar una feina per no 
rebre una sanció, tot i que no el deixen 
treballar. Allà coneixerà la Rachel, una 
dona que va acceptar un pis a 450 km de 
casa per evitar una llar d'acollida.
Direcció: Ken Loach
Intèrprets: Hayley Squires, Natalie Ann 
Jamieson, Dave Johns
100min

MAGGIE'S PLAN

Maggie, professora i dona decidida, 
està preparada per a ser mare soltera. 
Els seus amants no li duren més de sis 
mesos, però té un donant ideal. Amb la 
mostra a la mà, se li declara John, un 
company casat... 
Direcció: Rebecca Miller
Intèrprets: Greta Gerwig, Julianne Moo-
re, Ethan Hawke, Travis Fimmel
92min
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Un acte a Les Santes

Una imatge d'arxiu del Gran Recapte d'Aliments.

D. Ferrer 

 Arxiu 

 La màgia és el fi l argumental 
de la campanya del Gran Recapte 
que anualment organitza el Banc 
dels Aliments. ‘Necessitem la teva 
màgia’ és l’eslògan d’una edició 
que només al Maresme necessita 
2.300 voluntaris per a recollir 300 
tones d’aliments que serveixin per 
a garantir l’alimentació bàsica de 
famílies entre tres i quatre mesos.  

“L’objectiu és arribar a les 300 
tones”, afi rma un dels coordina-
dors del Gran Recapte al Maresme, 
Francesc Cusí. Però per a supe-
rar les 263 tones d’aliments re-
collides en l’edició del 2015, Cusí 
assegura que fa falta mobilitzar 
prop de 2.300 voluntaris només 
al Maresme. A la comarca hi par-
ticipen 27 municipis que sumen 
un total de 130 punts de recolli-
da, supermercats principalment.

Oli, llet i conserves
A cadascun d'aquests punts, la po-
blació pot aportar-hi el seu granet 
de sorra. Enguany, els aliments 
més demanats són oli, llet i con-
serves de peix i verdures, com ara 

L’organització busca un local per a poder fer la distribu-
ció dels aliments recollits i confia arribar a les 300 tones 

Demanen 2.300 voluntaris al 
Maresme per al Gran Recapte

 Mataró habilitarà en un futur 
punts d'informació i atenció sobre 
violència masclista durant esde-
veniments festius de gran afl uèn-
cia com Les Santes i també en les 
zones d'oci nocturn. La proposta 
es va aprovar en Ple Municipal, 
era d'Esquerra Republicana de 
Catalunya i va rebre el suport de la 
resta de grups de forma unànime. 

Aquest tipus de punts ja s'han 
habilitat en festes com La Mercè a 
Barcelona, quan l'Ajuntament de 
la capital va instal·lar  per primera 
vegada un estand d’informació 
i atenció a situacions d’assetja-
ment sexista durant les festes de 
la ciutat.  Amb la idea d’oferir in-
formació de caire preventiu so-
bre assetjament sexual i violència 
masclista a les persones que s’hi 
adrecin, els estands disposaven de 
professionals que atenen de mane-
ra individualitzada i confi dencial 
les persones que s’hi acosten. Hi 
treballen educadors i persones 
especialitzades. Van registrar més 
de 400 consultes. | Redacció.

Mataró habilitarà punts 
d'informació i atenció

Contra la violència 
masclista en zones 
d'oci i actes massius

llegum cuit.
El Gran Recapte és un esdeve-

niment solidari anual que “cada 
vegada és més necessari per a al-
gunes famílies”, recorda Cusí, ja 
que “la pobresa s’està cronifi cant”. 
L’any passat, es van atendre entre 
270 i 280 famílies, a les que es van 
repartir 20 quilos d’aliments. 

A la recerca d'un local
Però per a fer-ho possible, calen 
infraestructures. Si bé l’any passat 
va ser l’Ajuntament qui va cedir 
un local per a fer la distribució 
dels aliments recollits durant el 
Gran Recapte, enguany el Banc 
dels Aliments encara està buscant 
un espai per a poder dur a terme 
aquesta tasca, ja que el de l’any 
passat està llogat. 

Per això, també fan una crida 
a la ciutadania perquè els ajudi a 
“organitzar la infraestructura ne-
cessària per a la distribució com 
són el local i els camions”, ja que 
sense ella, en paraules de Cusí, 
“perilla la possibilitat de poder re-
partir els aliments amb garanties".| 

CiutatCiutat núm. 1743 del 28 d'octubre al 3 de novembre de 2016
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Lantang, la zona del Nepal més afectada pel terratrèmol del 2015.

 Cedida 

Mataró torna a demostrar la seva solidaritat. No ho 
fa amb una caminada, amb una gran jornada de re-
captació ni un gran espectacle per a recollir recur-
sos. Ho fa ara amb la creació d'una associació que 
es vincula directament al Nepal: "Mataró to Nepal".

La creació d'aquesta associació arriba després que 
diferents mataronins s'hagin implicat, d'una manera 
o altra, amb aquest país asiàtic. I ja no només des 
de fa anys, sinó també recentment. Recordem que 
el Nepal va ser un dels màxims afectats pel terratrè-
mol del 25 d'abril de 2015 amb una intensitat de 7,9 
punts en l'Escala de Richter i amb l'epicentre a 80 
quilòmetres al nord-est de la seva capital: Katmandú. 
Qui va viure de ben a prop aquesta tragèdia, sobretot 
pels seus amics nepalesos, va ser el mataroní Quico 
Silva, ara també president de Mataró to Nepal. Silva, 
que ha viatjat 8 vegades al país i que hi va des de 
l'any 1993, creu que en aquests moments el Nepal 
"necessita més ajuda que mai". I aquest també és 
un motiu per a la creació de l'associació. En decla-
racions al Tot Mataró, Quico Silva explica la creació 
d'aquesta associació i els seus objectius.

Una nova associació pretén acos-
tar-se encara més al país asiàtic 
del Nepal. Amb l'objectiu d'enviar 
recursos i ajudar aquest país, ha 

nascut "Mataró to Nepal" que ja ha tirat enda-
vant diferents iniciatives i que preveu posar en 
marxa projectes bianuals.

La presentació d'aquesta associació s'ha fet 
aquesta setmana conjuntament amb una de 
les primeres iniciatives: el calendari solidari del 
2017 fet amb fotografi es de Lluís Rugama durant 
l'estada a la vall de Lantang aquest passat estiu.

Coneguem per què s'ha creat Mataró to Nepal, 
quins són els seus objectius i quina voluntat hi 
ha per part de Mataró en impulsar aquest vincle 
amb el país asiàtic.

Mataró i el Nepal
units per ajudar  REPORTATGE

Text: Marta Gómez

Fotos: Cedides

Coneixem la recent associació 'Mataró to Nepal' 
que es vincula amb el país per a enviar recursos

Tot 5,6,7 Reportatge 1743 Mataro to Nepal.indd   2 26/10/16   12:18
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Calendaris solidaris
Una de les primeres iniciatives per recaptar diners 
amb la ja constituïda associació, és la venda de ca-
lendaris solidaris del 2017. Aquests calendaris, pre-
sentats aquesta mateixa setmana, estan il·lustrats 
amb fotografi es del primer viatge de Lluís Rugama 
al Nepal. Rugama, també membre de l'associació i 
autor d'algunes de les imatges d'aquest reportatge, 

desitja que la recaptació d'aquest calendari sigui 
prou positiva per a poder seguir enviant al Nepal 
una gran quantitat de diners.

Els calendaris es poden comprar a l'estanc de la 
Plaça Gran, al quiosc de la Plaça de Santa Anna, al 
Carrer Sant Antoni a 'Esports DOM' i al Bar de la 
Seu dels Capgrossos de Mataró al Carrer Herrera.

Després del 
terratrèmol del 2015 
vam portar 1.300 
euros per rehabilitar 
41 teulades de 
diferents cases"

L'estreta vinculació

"A partir de l'any 1993 molts mataronins, sobretot 
del meu cercle d'amistats, vam començar a anar amb 
més freqüència a aquest país, segurament també 
aprofi tant que jo allà hi tinc un amic, el gerent de 
l'empresa Royal Mount Trekking, Suresh Shrestha", 
relata Silva. Aquesta relació d'amistat, segurament era 
la gran excusa per a viatjar al Nepal ben recomanats 
i fugint una mica dels seus grans atractius turístics.

De mica en mica la vinculació amb el país va aug-
mentar. Més gent s'hi involucrava, més gent hi volia 
viatjar i més gent volia recollir recursos per a enviar 

cap allà. "Va ser el 2013 quan conjuntament amb dues 
infermeres de l'Hospital de Mataró, vam tirar enda-
vant la creació d'uns "Buff" per recollir diners. Una 
mica per sorpresa, vam acabar recollint 1.500 euros", 
explica Silva. Amb aquests diners i 1.500 euros més 
que va posar Royal Mount Trekking, en Quico Silva i 
les dues infermeres van anar a la vall de Pokali del 
Nepal i van rehabilitar el dispensari mèdic del poble 
Wachpu. "Amb només quinze dies que vam estar 
allà vam rehabilitar mobiliari, vam aportar materi-
al mèdic i vam estar atenent a les persones que ho 
necessitaven", relata la mateixa font que creu que 
allò, sense dubte, va ser el principi d'aquesta relació 
entre Mataró i el Nepal.
    A partir d'aquí la voluntat de seguir ajudant era 

Reportatge
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trekking solidari amb gent de Mataró. A més a més 
d'aquests projectes, des de Mataró to Nepal obriran 
un nou portal web on tots aquells que ho vulguin pu-
guin fer les donacions que creguin i vulguin aportar. 

País en creixement

En aquests moments el Nepal s'està reconstruint "a 
marxes forçades", assegura Silva, que explica la situació 
que han viscut aquest estiu en viatjar al país: "Més de 
100.000 persones continuen dormint al carrer, el go-
vern els promet molt però no els dóna res i els costarà 
moltíssim recuperar-se dels efectes del terratrèmol".

"En aquests moments la Xina hi està intervenint 
molt amb el Nepal, sobretot en carreteres i comu-
nicacions, cosa que fa una mica de por. Per altra 
banda, han arribat recentment i amb molta força 
els 'smartphone' i l'accés a xarxes socials com el 
Facebook, això els dóna una mica més de llibertat", 
relata el president de l'Associació que assegura que 
manté contacte setmanal amb el país. 

I tot i que Mataró, òbviament, no pot competir 
amb la Xina, sí que pot consolidar els lligams amb el 
Nepal. Mataró to Nepal ara ho farà una mica més fàcil.

Els calendaris 
solidaris del 2017 es 
poden comprar en 
quatre establiments 
de la ciutat”

innegable: "Pensàvem en noves idees per a recollir 
diners i llavors va arribar el terratrèmol". Aquesta 
catàstrofe natural va matar més de 5.000 persones, 
la majoria del Nepal, però també del Tibet, l'Índia, la 
Xina o Bangla Desh. 

La destrucció va ser tal que el país va quedar 
molt tocat. "Des de Mataró llavors només se'ns 
va acudir de fer unes guardioles i repartir-les en 
forneries i llocs concorreguts", recorda Silva. En 
poc temps es van recollir 1.300 euros. Diners que 
van arribar al Nepal el juny d'aquell mateix any 
i en les seves pròpies butxaques. I diners també 
que van servir per a rehabilitar 41 teulades de dife-
rents cases. "Allò sí que ens va fer pensar: ho hem 
de fer seriosament, hem de crear una associació". 

D'un somni a una realitat

Un dels  somnis que tenia Lluís Rugama, l'actual 
secretari de Mataró to Nepal, era viatjar al Nepal. 
Ho ha aconseguit aquest mateix estiu, com a regal i 
celebració dels seus 50 anys. Ell, amant de la natura 
i la fotografia, és l'autor del calendari solidari que 
s'ha tirat endavant amb les fotos que va fer durant 
el viatge de la zona més malmesa pel terratrèmol 
del 2015: la vall de Lantang. "Tenia molt clar que si 
hi anava, havia de fer un calendari i destinar tots 
els diners de la venda a enviar-los íntegrament al 
Nepal", explica Rugama al Tot. "És un somni màgic 
i solidari que, per fi, s'ha fet realitat".

Un altre somni per part del conjunt de l'asso-
ciació és tirar endavant projectes bianuals. El del 
2017 ja té objectiu: rehabilitar una escola. El del 
2019 de moment només té una idea: organitzar un 
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Generació d'energia amb onades del mar 
Smalle Technologies recorre al "crowdfunding" per impulsar aquesta tecnologia, 
dissenyada per a boies i piscifactories 

Emprenedors: Redacció

 Smalle Technologies, spin-off 
de la Universitat de Barcelona i 
empresa que participa des del 

TecnoCampus en el Pla Embarca 
de la Generalitat, acaba d’obrir 
una ronda de fi nançament a 
través de la plataforma d’inver-
sió CrowdCube Spain. Aquesta 

plataforma està especialitzada 
en crowdfunding d’inversió per 
a empreses amb alt potencial de 
creixement, i permet la inversió de 
qualsevol persona que es registri 

AMB EMPENTA
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havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69

Crowdcube és una plataforma de crowdfunding d’inversió, líder a 
Europa, que permet a qualsevol tipus d’inversor la participació en 
processos de fi nançament d’empreses amb alt poder de creixement. 
D’aquesta manera, petits inversors no professionals poden invertir, 
juntament amb inversors acreditats, societats d’inversió o fons de 
capital risc, en empreses prèviament fi ltrades pels analistes de la 
plataforma. L’objectiu de fi nançament d’Smalle per aquesta ronda 
és de 200.000 €, quantitat a la qual s’espera sumar una quantitat 
equivalent provinent de fons públics en els mesos vinents.

Gràcies al Crowdcube

a la plataforma.
L’eForcis genera energia neta i 

renovable a través de les onades 
del mar, energia sufi cient per als 
sensors, llums o càmeres utilitza-
des en boies i piscifactories de tot 
el món. En els últims anys, la com-
panyia ha realitzat diverses proves 

en boies dels ports de Barcelona i 
Maó. Després de quatre anys de 
feina, investigació i prototips, s'ini-
cia la fase de comercialització.

La tercera ronda de fi nançament 
de Smalle Technologies està oberta 
des del passat dijous 13 d’octubre i 
ja ha recaptat gairebé 30.000 euros. 
Mitjançant aquest fi nançament es 
pretén iniciar la comercialització 
de l'eForcis.

L' eForcis és el genera-
dor d’energia a partir de 
les onades per a boies i 
piscifactories
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MATARÓ SECTOR RESIDENCIAL CHALET EN VENTA

iluro
AGENCIA INMOBILIARIA

C. Gravina 10 · Mataró
T. 937 554 060 
illurocasals@gmail.com

5921. Chalet de calidad en venta con unos 411m2 y un 
jardín propio de unos 325m2.  Zona de copropietarios 
con piscina y zona de recreo perimetrado y privado.
LA VIVIENDA:
Planta de acceso hall de entrada, un dormitorio, amplio salón de 
estar con salida al jardín y porche, cocina ofi cce muy amplia y equi-
pada con columna de doble horno, un baño, un ofi cce y cuarto de 
aguas, toda la planta exterior con acceso al jardín.
Planta piso con 4 dormitorios dobles (el de matrimonio es una 
magnifi ca suite con baño privado que incluye encimera de már-
mol, bañera y plato de ducha con columna de hidro masaje) dos 

de los dormitorios comunicados mediante cuarto de estudio in-
termedio y con baño propio y otro baño más en el distribuidor.
Planta estudio con una amplia buhardilla con salida a terraza so-
lárium vistas espectaculares al mar y sierra litoral.
Toda la casa con calefacción y aire acondicionado, suelos en már-
mol marfi l y parquet Jatoba según las zonas, ventanas en alumi-
nio de calidad y cristales de cámara, persianas motorizadas y en 
lama de aluminio. 
Garage de unos 80m2 con ascensor a toda la casa.
Llaves en mano y visitas concertadas

Nougat guanya un "Òscar gastronòmic" 
El cruixent de Neula de la pastisseria rep una estrella dels prestigiosos premis 
britànics "Great Taste" del Regne Unit 

Premis: Redacció

  El torró de Neula de la pastisse-
ria Nougat, ha estat reconegut pels 
prestigiosos premis “The Great 

Taste Awards” 2016. Aquests pre-
mis fa 22 anys que se celebren 
al Regne Unit i són reconeguts 
a escala mundial, en relació als 
productes artesans alimentaris. 

De fet, es tracta del sistema d'acre-
ditació més reconegut i fi able que 
s'atorga en l’àmbit del menjar i la 
beguda "gourmet".

Aquesta és la primera vegada 

AMB EMPENTA
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Aquest torró és ja un clàssic de l’establiment, un torró elaborat amb 
base de praliné, paillette i cobert amb cobertura del 61 per cent de 
cacau, que busca combinar dues postres nadalenques, com són 
el torró de xocolata amb praliné d’avellana i la cruixent dolçor de 
les neules. Aquest torró és el producte estrella de Nougat per a les 
festes de Nadal.

Un clàssic de Nougat Ls Speciality Fine Food 
de Londres

que Nougat s’hi presenta amb el 
seu torró de Cruixent de Neula, 
amb el que s’ha endut una estrella, 
quedant seleccionat, juntament 
amb altres productes de diferents 
països, entre els més de 10.000 que 
s'hi han presentat.

El jurat dels premis està format 

per crítics culinaris, prestigiosos 
xefs, cuiners, gent del món de la 
restauració, escriptors i periodis-
tes. Els productes que surten pre-
miats reben l'emblema honorífi c 
“Great Taste”, un segell negre i dau-
rat que certifi ca la seva qualitat. 
Aquest segell és reconegut per ve-
nedors i consumidors d'arreu del 
món, en relació amb els productes 
"gourmet". 

Aquests guardons es 
donen en el marc de la 
fira "Speciality Fine Food" 
de Londres
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COMPRA VENDA 

COMPRAMOS TODO TIPO de ma-
quinaria industrial para hostelería. 
Interesados llamar 666.452.600 
COMPRO MAQUINARÍA HOSTELERÍA 
usada. 93.741.00.00 
VENTILADOR TECHO /C/MANDO 
distancia. Varias velocidades, tem-
porizador y luz regulable. Nuevo, en 
embalaje original. Para grandes es-
tancias de hasta 45m2. Económico 
Tl. 688.999.030 (noches)

COMPRA VENDA IMMOBILIARIA

¿LE URGE VENDER su piso? dispo-
nemos del dinero al contado para 
comprarlo inmediatamente a par-
tir de 3 días. F. escrituras y entrega 
de llaves. Cualquier zona. Su Casa 
93.757.12.82 
VENC PÀRQUING. Avda. Recoder (cot-
xe petit). 93.799.17.29 de 20 a 22h. 
LOCAL EN VENTA, calle Maragall 33, 
84m2 +patio trasero, 50.000€ Telf. 
93.798.30.50
COMPRAMOS CASAS. Centro de 
Mataró, o garajes, locales, pequeños 
solares, etc. No importa estado. 
Buscamos cualquier sup. edifi cable 
para promoción de viviendas. También 
Permutas, buscando la mejor renta-
bilidad para Ud. Máxima seriedad y 
discreción demostrada. Pago inme-
diato contado. Su Casa 93.757.12.82 

TRASPASSOS-LLOGUERS

NECESSITEM VIVENDES DE llo-
guer i venda pels nostres clients: 
Mataró zones Centre i Havana. 
93.790.96.09
MATARÓ-EIXAMPLE. Pis de 2 hab., 
1 bany, saló, cuina, balcó, ascen-
sor, traster opcional per 65€/mes, 
a 2 min. del centre. No accepten 
animals. 650€/mes 93.790.96.09 
ref. P1966
MATARÓ-EIXAMPLE. Pis zona Parc 
Central, 4 hab., 1 bany, 1 lavabo, sa-
ló ampli, cuina, 2 safaretjos, balcó i 
ascensor. 800€/mes 93.790.96.09 
ref. P2056

TRASPASSOS-LLOGUERS

MATARÓ-VISTA ALEGRE. Pis moblat 
i electrodomèstics, 4 hab., 1 bany, 
saló, cuina, terrassa, calefacció, a.a., 
ascensor, traster i parquing inclosos. 
950€/mes 93.790.96.09 P2046
LLOGO HABITACIÓ 687.308.170 
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv, 
micro, nevera, internet, dret a cui-
na. Zona privilegiada. 639.703.037 
ES LLOGUEN VIVENDES a dife-
rents zones de Mataró, cases, naus 
industrials. Opcions de compra. 
607.444.232 
ALQUILO HABITACIÓN. 600.655.639 
ALQUILO HABITACIÓN señor. 
611.454.139

TREBALL

RESIDÈNCIA DE CALDES d’Estrac. 
Necessita pinxe de cuina els diven-
dres. Tlf. 93.791.25.51 
BUSCAMOS CHICAS PARA trabajar 
en empresa de Mataró. No hace fal-
ta experiencia, formación a cargo de 
la empresa y alta SS. Llamar al tele. 
630.593.341 Sra. González 
SE NECESITA OFICIAL-A repunta-
dores con experiencia en ropa de 
baño. 601.315.037 
ES BUSCA MARBRISTA ofi cial de 1a. 
amb experiència en banc de treball 
i muntatge a l’obra. Zona Maresme 
93.792.08.81 
PRECISEM DONES ENTRE 30-50 
anys. Amb funcions d’encarrega-
da i cambrera per a pis de relax. 
625.511.066
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
612.500.863
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza, 
plancha. 631.838.333
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA tardes. 
632.006.433 
BUSCO TRABAJO CUIDAR personas 
mayores. 631.035.671 
BUSCO TRABAJO limpieza, cuidar 
mayores y niños. 676.917.117 
NOIA CERCA NETEJA per hores. 
632.665.850 

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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TREBALL

BUSCO FEINA NETEJA. 645.354.442 
BUSCO TRABAJO limpieza, cuidado 
ancianos. 660.180.511 
BUSCO TRABAJO Camarera, limpio 
pisos. 639.076.838 
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
667.983.281
SE OFRECE TRABAJO de limpieza. 
632.694.070 
BUSCO TRABAJO. LIMPIEZA, plan-
cha y cuidar niños. Zona Mataró y 
Argentona. 685.193.495 
CHICA DE 45 años Honesta, 
Responsable, organizada, ofrece 
sus servivios de Limpieza, cuida-
do de personas mayores y niños. 
Telefono 632.534.147 
BUSCO FAENA: limpiar, cuidar 
mayores, compañía. Día o noche. 
600.655.639 
BUSCO TRABAJO CUIDAR personas 
mayores o niños. 698.229.774
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. Horas 
o fi jo. 632.749.311 

PROFESSIONALS

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa. 
Havaneres, cançó marinera. Festes 
majors, festes de carrer, festes pri-
vades, casaments, aniversaris, etc. 
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 

C A L E F A C C I Ó
AIRE CONDICIONAT  BOMBA DE CALOR  INVERTER

Camí Ral, 572· Mataró· Tel. 937 574 943· info@maresmesertec.com · www.maresmesertec.com

38 SERVEI ASSISTÈNCIA PROPI
tècnics especialitzats en:

Reparació
Manteniment
Projectes

OFERTES
DE TEMPORADA

Pressupostos sense compromís

FINANÇAMENT EN 15 MESOS SENSE INTERESSOS

núm. 1743 del 28 d'octubre al 3 de novembre de 2016www.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

SE HACEN OJALES y se ponen bo-
tones. Tel. 93.790.82.32 
REFORMES DE LA LLAR. 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 FERNÁNDEZ . 
Reparaciones, instalaciones. Agua, 
gas y electricidad. 610.565.628 
/93.799.64.77 /607.194.711
PINTOR ECONÓMICO, EXPERIENCIA 
responsabilidaad, limpieza. 
Excelentes acabados 629.988.598 
DISEÑADORA DE MODA Freelance, 
me ofrezco para realizar fichas téc-
nicas, paneles de tendencias, etc... 
607.608.974 
REFORMAS, OBRAS, REPARACIONES, 
albañilería, electricidad, fontanería, 
gas, pintura. Económico 670.232.977 
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados. 
607.480.942 
REIKI 616.416.987 Carme 
CURACIÓN ÓRGANOS internos/ex-
ternos 662.257.120 
PALETA AUTÓNOMO. EXPERIENCIA. 
Económico. 653.796.506 
MUDANCES ECONÒMIQUES . 
692.021.141 
REHABILITACIONES, FACHADAS, 
VERTICALES. Impermeabilizaciones. 
691.670.122 

VENDEDORES

Precisa incorporar:

Para jornada 
completa y Sábados

CLÍNICA DENTAL 
MARMOL

NECESITA:

Camí Ral, 377 - Entrlo. 2ª
Mataró (cant. c/Sant Agustí)
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VARIS

BUSCO PAREJA ESTABLE . 
674.471.893 José 

CONTACTES

KATY, PARTICULAR. 631.287.774 
ASIÁTICAS, JOVENCITAS, GUAPAS. 
Nuevas en Mataró. 24h. Salidas do-
micilio. 688.566.964 
LAIA 42 CATALANA. 687.072.165 
PARTICULAR LATINA NEGRITA. 
Simpática. Complaciente. Completa. 
100 pecho natural. 602.823.972 
ANDREA. 100 PECHO natural. 
657.112.237 
JAVI 70 AÑOS, buena posición. 
Soy pasivo, deseo chico activo. 
Máximo 45 años. Atlético, moreno. 
682.462.579 
DOS AMIGAS. Japonesa y china. 
Nuevas. Zona Havana. 615.719.971 
MASSATGISTA GUAPÍSSIMA. Mataró 
667.955.000 
ESTRELLA MADURITA. Muy cariño-
sa. 120 de pecho. Piso particular. 
688.253.126 
MADRE SEPARADA, DISCRETA. 
Pido ayuda económica. Particular. 
Máxima discreción. 632.257.231

COMERCIAL  
REQUISITOS:  
• De 25 a 35 años.
• Experiencia demostrable
   en ventas.
• Vehículo propio.
SE OFRECE:  
• In• Interesantes condiciones
   económicas.
• Alta en la S.S.
• Jornada completa.
• Incorporación inmediata.

REQUISITOS:  
• De 25 a 35 años.
• Experiencia demostrable
   en ventas.
• Vehículo propio.
SE OFRECE:  
• In• Interesantes condiciones
   económicas.
• Alta en la S.S.
• Jornada completa.
• Incorporación inmediata.

SE PRECISA

- MÁXIMA DISCRECIÓN A CANDIDATOS/AS EN ACTIVO -

Sèniors

La ingenuïtat política

Maquiavel considerava la política 
com amoral, per sobre del bé i el 
mal i en cap cas com una ciència, 
sinó més aviat com l'art del pos-
sible, en el que el fi justifica els 
mitjans, amb un ampli coneixe-
ment de la història. També la seva 
aposta per la "fortuna i la virtù". La 
fortuna per escollir en cada cas, el 
moment més adequat i favorable 
i la virtù com el coneixement més 
estricte possible de la realitat per 
a la seva utilització. Un dels prin-
cipals enèmics de la política és la 
ingenuïtat, que es produeix quan 
no es mesura amb suficient capa-
citat l'art del possible i es pretén 
aconseguir resultats molt allunyats 
dels que realment són possibles. 
No és per res que el bon liderat-
ge polític és un bé excessivament 
escàs, que segons el filòsof Hegel, 
suposa que un gran estadista po-
lític com Napoleó, històricament 
només es dóna cada 300 anys. En 
aquests moments, en el caldo de 
cultiu negatiu d'una societat tant-
semenfotista, no és gens estrany 
calibrar el baix nivell qualitatiu de 
la seva classe política.

Una primera anàlisi sobre la 
desfeta del PSOE, permet cons-
tatar una gran dosi d'ingenuïtat en 
els seus darrers dirigents polítics, 
Zapatero, Rubalcaba i Sánchez. 
No han estat capaços de copsar la 
davallada de la socialdemocràcia 
europea, motivada per l'enderro-
cament del Mur de Berlín i el des-
muntatge de tota l'estructura ter-
ritorial de la Unió de Repúbliques 
Socialistes Soviètiques i dels paï-
sos comunistes aliats. Aquest grau 
d'ingenuïtat, també s'albira en el 
procés sobiranista de Catalunya?   
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com

A TÀCTIC 
NO FEM 
WEBS

FEM MÉS QUE WEBS

www.TACTIC.CAT
- 93 790 97 73 -

núm. 1743 del 28 d'octubre al 3 de novembre de 2016

 EL TOT NOU 1743.indd   9 26/10/16   16:16



La Fira Ferroviària i el Capvespre Màgic, en imatges.

www.totmataro.cat/imatges

Imatges

Daniel 
Ferrer
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Rda. O’Donnell, 86 · Mataró
De dilluns a divendres de 10 a 13:30h i de 16 a 20h.

Dissabtes de 10:30 a 13h

Telèfon 935 768 539

WhatsApp 630 040 220

Compara abans
de vendre el teu or
NÚM. 1 EN PREU

www.masempeños.com

EMPEÑOS

COMPREM
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Cultura

Fam de gamma extra a Girona i Vilafranca
Els Capgrossos programen un assaig especial per a avui per treballar la torre de 9, el 5 
de 9 i el 9 de 8 per intentar-los entre diumenge i dimarts

Castells: Redacció

 Hi volen tornar i tornar-hi amb la seva aposta mà-
xima. Els Capgrossos de Mataró afronten aquesta 
setmana la seva "Traca Final" amb especial atenció a 
les diades de Sant Narcís a Girona, el diumenge 30 i 
de Tots Sants a Vilafranca, el dimarts 1 de novembre. 
La colla maresmenca està completant el seu millor 
any i és per això que demanen la màxima assistèn-
cia dels seus castellers i afi cionats de la comarca 
a aquestes diades i als assajos previs per poder-se 
plantejar fi ns a tres castells de gamma extra. 

Els de la camisa blava volen repetir la torre de 
9 que ja van completar al Concurs de Tarragona i 
també volen tornar a portar a plaça el 5 de 9, que 
van estar a punt de carregar. El 9 de 8, que encara 
no han intentat mai, també anirà a plaça.

Mobilitzar 400 persones
La colla ha fet una crida als seus membres amb l'es-
lògan "No et conformis" per poder-se plantejar les 

dues millors actuacions de la seva història en només 
48 hores de diferència. És per això que han convocat, 
també, un assaig especial "Porta un amic" per a avui 
divendres, 28 d'octubre, a partir de les 21h al seu lo-
cal d'assaig. En aquest assaig se sortejarà un pernil. 
I en acabar hi haurà Oktoberfest organitzada pel 
Bar Capgrossos amb entrepans i cervesa alemanya.

Es calcula que els Capgrossos necessiten unes 
400 persones per poder afrontar amb garanties la 
preparació d'aquests castells de la gamma extra. Els 
dos castells de 9 folrats, el 3 i el 4 i el pilar de 7 amb 
folre completen el programa de possibles castells 
dels blaus, que també treballen el pilar de 8 amb 
folre i manilles.

El final de la traca
Després de Girona i Vilafranca, els Capgrossos afron-
taran a casa, el diumenge 6, la Diada Mariona Galindo 
Lora i acabaran temporada el 20 de novembre a 
Terrassa. El programa d'aquestes dues diades de-
pendrà dels resultats d'aquest "pont" casteller.

Les dues diades es 
podran seguir en 
directe a través de 
m1tv

Sònia Gallén 
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Tres concerts en la Setmana de Música Antiga
El festival apropa la figura del mataroní Lluís Misson en una edició que redueix el nombre 
de recitals, estrena un seminari i recupera els Dolors per només una de les cites

Música: Mireia Biel

   Tres únics concerts. La Setmana 
de la Música Antiga de Mataró ce-
lebrarà la seva 34a edició reduïda 
a tres úniques cites, a les que se 
sumarà un simposi internacional 
i de recerca entorn de la fi gura de 
Lluís Misson, músic mataroní que 
centra el festival d’aquest 2016 en 
què es commemoren 250 anys de 
la seva mort.

Ajuntament de Mataró i Unda 
Maris organitzen la Setmana de 
la Música Antiga del 2 al 20 de 
novembre, tot i que amb un pres-
supost reduït que deixa en només 
tres concerts aquesta cita anual.

El simposi com a novetat
Tres cites que es complementaran 
amb un simposi, novetat d’en-
guany. Can Palauet reunirà el 2 
de novembre destacats experts 
internacionals de la música i el te-
atre de mitjan del segle XVIII i que 
retrataran la fi gura del músic Lluís 
Misson. En paraules de Francesc 
Cortès, un dels organitzadors de la 
trobada, “tenim ganes d’ensenyar 
qui era aquest home i malgrat que 
es tracti d’un simposi, pretenem 

que estigui a l’abast de tothom”.
El seminari vol apropar la fi -

gura i trajectòria d’aquest músic 
mataroní, popular a Madrid per 
escriure ‘tonadillas’, obres musi-
co teatrals que es representaven 
en els entreactes de les comèdies 
i on es desenvolupava, cantant, 
una brevíssima acció, normalment 
molt divertida.

Bach i tonadillas de Misson
El primer concert serà dissabte 4 
de novembre, a les 21 h, a Santa 
Maria amb Follia Project, un duet 
de violí i violoncel barroc que in-
terpretaran Bach, Händel i Corelli.

L’11 de novembre, també a les 21 
h, serà el torn del concert “Un ma-
taroní galant: Tonadillas de Lluís 
Misson” a càrrec de solistes i El 
Conjunt d’Antiga de l'ESMUC. El 
grup proposa un recull d’obres de 
Lluís Misson, sobretot tonadillas.

La darrera cita amb la Setmana 
de Música Antiga serà el diumenge 
20 amb “Ballabach. Ballada popu-
lar amb danses de J. S. Bach” a càr-
rec del ‘Trio Barroc del Cafè.  Joan 
Vives, organitzador del certamen i 
membre també del conjunt, expli-
cava com “amb la mateixa que els 

impulsors del Festival Bachcelona, 
hem reinstrumentalitzat peces 
extretes de les quatre suites per a 
orquestra de Bach perquè la gent 
les pugui ballar de la mà de dos 
experts” com són Joan Codina i 
Soledad Sánchez Bueno.

El certamen recupera la 
Capella dels Dolors, després 
que l’any passat la restaura-
ció de l’espai obligués a fer 
els concerts en altres indrets. 
Tanmateix, la capella, ja en el 
seu màxim esplendor, només 
serà l’escenari d’una de les 
tres cites, la del primer con-
cert amb els ‘Follia Project’. 
En roda de premsa, els orga-
nitzadors van justificar-ho pel 
fet que “quan van dissenyar la 
programació, encara es des-
coneixia si es podria disposar 
de la capella”.

Un concert 
a la 
Capella 
dels Dolors

Francesc Cortès, Joaquim Fernandez i Joan Vives en la presentació de la Setmana Mireia Biel 
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Màxima afluència als cementiris per Tots Sants Daniel Ferrer 

 Els cementiris municipals han 
posat en marxa un dispositiu es-
pecial que comporta l’ampliació 

També es programen activitats culturals i es reforcen les 
línies de Mataró Bus que hi operen

d’horaris d’obertura i atenció al 
públic amb motiu de l’augment de 
visites coincidint amb la festivitat 

Ampliació d'horaris dels 
cementiris per Tots Sants 

de Tots Sants. Fins al dimecres 2 
de novembre, els cementiris dels 
Caputxins i de Les Valls obriran de 
8.30 a 18 h, en lloc de fer-ho de 9 
h a 17.30 h.

També activitats culturals
El dispositiu especial per acollir 
l’augment de visitants als cementi-
ris amb motiu de Tots Sants inclou 
la programació d’activitats cultu-
rals gratuïtes. Així, el diumenge 30 
d’octubre, a les 12 h, tindrà lloc 
una visita guiada al cementiri dels 
Caputxins dirigida pel periodista 
i historiador Manuel Cusachs. El 
dimarts 1 de novembre, a les 12 h, 
tindrà lloc a la zona de panteons 
del mateix cementiri la 8a edició 
del Concert de Tots Sants. També 
Mataró Bus reforça les seves línies 
d'accés als cementiris. | Redacció

CiutatCiutat núm. 1743 del 28 d'octubre al 3 de novembre de 2016
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El Seguici Festiu de Barcelona a les festes de Sant Simó, en imatges.

www.totmataro.cat/imatges

Imatges

Daniel 
Ferrer

Judit Biel 

Laura Anton

Judit Biel 

Laura Anton 
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Twist your world

CO2: 119 - 152 g/km ∙  Consumo: 4,6 - 5,9 l/100km
Garantia 5 anys. PIVE 8. Model fotografiat ASX 160 DI-D Kaiteki. Oferta vàlida fins al 30 de juny de 2016. Preu de l’ASX 160 MPI Challenge, vàlid per a Península i Balears per a clients particulars que financien a través de Santander 
Consumer EFC SA per un import mínim de 12.500€ a un termini mínim de 48 mesos. Aquesta oferta inclou: promoció, garantia de 5 anys o 100.000 km, IVA, IM, transport i Pla PIVE 8 (subjecte a disponibilitat i condicions del Pla al moment 
de la compra). Finançament subjecte a estudi i aprovació de l’entitat financera. Mitsubishi recomana lubricants 

Dóna la volta al teu món i mira les coses d’una altra manera amb el Mitsubishi ASX, el SUV més esportiu, amb noves 
versions altament equipades i cinc anys de garantia. Decideix-te per una tracció davantera o el sistema “All Wheel Control”. Escull 
canvi manual o automàtic de 6 relacions. I tria entre 3 motors d’última generació, dièsel o gasolina, de fins a 150 CV, tots amb baix 
consum i emissions reduïdes de CO2.

Gama ASX des de 15.700€.

con conducción eficiente, doble ahorro

PIVE 8
BARCELONA - SANT BOI DE LLOBREGAT - GRANOLLERS - MANRESA - REUS - SANT QUIRZE DEL VALLÈS

NOVES INSTAL·LACIONS A MATARÓ
Carretera de Barcelona, 49. Mataró.

Tel. 902 450 475 / www.mitsubishi-cat.com
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"L'homenatge a Sau el fem des del respecte"
Entrevistem Jonathan Argüelles, cantant de la banda 'Tornem a Sau', que actua a La Sala 
Clap dissabte en un concert acompanyats de Pep Sala

Música: Mireia Biel

  D’on neix la idea de fer tor-
nar a sonar les cançons de Sau 
en directe?
La idea sorgeix del Jordi Espigoler, 
el baixista del grup, que va deci-
dir juntament amb uns músics de 
la zona de Vallgorguina muntar 
un projecte d’homenatge a Sau. 
Aleshores van contactar amb mi 
com a cantant. Així va començar 
‘Tornem a Sau’, amb la intenció 
de fer tornar a sonar en directe 
les cançons de Sau. 

La música en català està de 
moda, però Sau i altres grups 
ja ho van aconseguir. 
Crec que Sau va tenir un paper 
primordial. Hi ha gent que en-
cara s’entesta a separar les dues 
etapes i a dir que el que es feia 
abans no està tan bé com el que 
es fa ara. Sau i altres grups com 
Els Pets, Sopa de Cabra o Sangtraït 
van aconseguir col·locar la músi-
ca en català en un bon lloc, però 
aquella època va marcar el perfi l 
musical d’aquest país. 

Aquest panorama musical ca-
talà fa més fàcil que tornin 

a sonar les cançons de Sau?
Tot el contrari. Perquè hi ha la ten-
dència a dir que el que hi ha ara 
mola molt i el que es feia abans 
no. Però la resposta de la gent és 
molt bona i estem satisfets, tot i  
el pas del temps. 

Quin repertori podrem escol-
tar en aquest ‘Tornem a Sau’?
Repassarem les cançons més em-
blemàtiques de Sau i, evidentment, 
ens centrarem en les cançons més 
conegudes del grup, però també 
tenim ganes de portar damunt 
l’escenari alguns temes que van 
passar més desapercebuts. Ho 
fem així perquè la gent que ens 
ve a veure als concerts són els fans 
d’aleshores, sovint acompanyats 
dels seus fi lls, que no coneixen el 
repertori sencer. 

És difícil posar damunt l’esce-
nari la història d’un grup que 
va tenir un final com el de Sau?
No és difícil quan ho fas amb res-
pecte i afecte. Nosaltres tenim molt 
clar que fem un homenatge a Sau, 
perquè ens agrada molt el grup i la 
seva música. Jo, per exemple, des 
de petit que sempre havia anat a 
concerts de Sau amb el meu pare. 

Però Sau eren Pep Sala i Carles 
Sabater i sabem que allò no tor-
narà. Nosaltres volem recordar-ho 
i tenim la sort que en el projecte 
hi col·labora en Pep Sala. 

Quin paper hi té, en Pep Sala, 
en aquesta iniciativa?
Quan el projecte ja estava muntat, 
teníem ganes d’explicar-li a en 
Pep Sala en què consistia i tot va 
portar a què sorgís la possibilitat 
que ens acompanyés en alguns 
concerts i hi participés activament. 
Però el més especial de tot és que 
en Pep Sala ha compost un tema 
inèdit, ‘Instants en un paper’, jun-
tament amb en Joan Capdevila que 
serveix de carta de presentació 
del ‘Tornem a Sau’. Ell és el segell 
d’autenticitat, perquè estem fent 
un homenatge i comptem amb un 
membre de la banda original. És 
un privilegi. 

I després d'aquesta gira, què?
Quan ens fan aquesta pregunta 
sempre contestem el mateix: des-
prés del concert de Vilafranca del 
pròxim 5 de novembre, farem una 
parada indefi nida que no sabem 
quant durarà perquè hem de pen-
sar com hem de continuar. 
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ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:
C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONAC/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV
sin problemas de aparcamiento)sin problemas de aparcamiento)

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

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

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

T 93 161 50 15T 93 161 50 15

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

www. gress.es

NOVEDAD
AZULEJOS “VIP COLLECTION”

GRAN FORMATO
35x90cm

10,66€/m 2

P OR SÓLO

1P GRESS ARGENTONA 1743.indd   1 26/10/16   11:34



La classe del rap més canalla
El grup madrileny Natos i Waor omple a vessar el Clap en la presentació del seu nou disc, 
que els confirma com un fenomen de masses juvenil

Música: Oriol Mendieta

   Amb un rap de lletres crues, 
descarades i sense pèls a la llengua, 
com ells mateixos el defi neixen,  
Natos y Waor s’han guanyat un 
lloc d’honor dins el rap estatal, 
actuant en directe a més de 50 
ciutats sense donar-se ni un se-
gon per agafar aire. 

Sempre autoproduint-se, van 
donar les primeres pinzellades 
amb les maquetes Por la jeta 
(2011), Catarsis (2012) i Hijos de 
la ruína (2012), per després con-
fi rmar el seu talent amb el primer 
llarga durada Caja Negra (2014) 
i una sèrie de videoclips, Barras 
Bravas, que va acumular milions 
de visites a YouTube i va fi delit-
zar una base de fans sòlida, jove 
i devota. El seu procés de madu-
ració va culminar el passat 2015 
amb l’àlbum Martes 13, un disc 
molt més fosc, melancòlic, més 
professional i amb una fórmula 
pròpia, genuïna i intransferible; 
estil Natos y Waor que vam po-
der gaudir al show que van oferir 
el passat divendres 21 d’octubre 
al Clap de Mataró. 

Ja a les 20.00 h una llarga cua 

d’adolescents pregonava que la 
cosa aniria grossa. Un cop dins i 
amb la sala gairebé plena, la joven-
tut i voluntat de Smau con Liendre 
Crú van escalfar el públic present. 

Foguera col·lectiva
Però no va ser fi ns que en DJ Saik 
va tirar la primera base i en Natos 
va recitar les primeres línies de 
Miedo y Asco que l’audiència no 
es va encendre en una gran fogue-
ra que va intensifi car-se gradual-
ment durant els següents noran-
ta minuts. La classe i la mètrica 
d’en Waor sumades a l’energia i 
la força d’en Natos van posar la 
sala cap per avall, amb uns segui-
dors revolucionats en identifi car 
cada base i corejant cada vers com 
si d’una missa canalla es tractés. 
Delirium, Problemas, Camarón o 
Malas notícias, totes del nou àl-
bum, van fer les delícies dels tes-
timonis,  que compaginades amb 
els himnes de projectes anteriors 
com Gloria, Quién soy o Cuentas 
pendientes, van estructurar un 
espectacle dinàmic, contundent 
i sense temps morts. 

Cal fer especial menció al tema 
Por Ti, cantat per la concurrència 

amb tanta força que es va cre-
ar una atmosfera més pròpia de 
concert de gran format que de 
sala petita. Amb l’auditori abso-
lutament rendit al duet madrileny, 
el rap afl amencat i gamberro de 
Rockanrollas va acabar de gua-
nyar-se la fe de tots els assistents, 
que després de suar i saltar durant 
tot l’espectacle, ens vam quedar 
amb moltes ganes de tornar a veu-
re en directe (com més aviat mi-
llor) als nous estendards del rap 
líric estatal. 

Jordi Gomà 

Del hip hop al reggae, els pro-
pers concerts que programa 
la Casa de la Música al Clap 
denoten força variabilitat es-
tilística. Al d'aquesta setmana 
de Nueva Vulcano el seguiran  
Marcos Franz, el Festicassete 
o Sharif abans d'un altre dels 
concerts més esperats, el de 
Green Valley, el 2 de desembre.

Les pròximes 
cites al Clap
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Horòscop per DHANNA ASTRÒLOGA
Diplomada per l’Associació d’Astrologia

de Catalunya.

www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)

Renovació d'interessos. Després d'un 

temps una mica apàtic, tornes a tenir 

ganes de fer coses. Si la parella està 

tensa, deixa-li espai. Quan estigui 

tranquil·la, en parleu.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

La teva creativitat desperta amb una 

bona dosi de coherència i realitat. Tot 

plegat et pot portar a l'èxit del que 

vols aconseguir. Ampliació d'amistats 

i de la vida social.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

La teva relació de parella pot entrar 

en una via de consolidació i això et 

fa feliç. Si no és el cas, serà un temps 

de debats, trobades i reunions per a 

assolir acords.

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

Aprens a desconnectar dels proble-

mes. Li agrades a algú que es manté a 

l'ombra. Algú de qui ni t'ho imagines. 

Rebràs algun subtil senyal. No faltaran 

diners pel més bàsic.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Si hi ha quelcom que et molesti són els 

canvis al teu voltant. Vius un període 

de moviment que no pots controlar. 

Aprofita l'experiència per fer-te una 

mica més adaptable.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Noves situacions familiars. El que 

sembla complicat amb el temps ho 

veuràs més senzill. No caiguis en la 

tristor dels dies més curts, cerca al-

tres maneres de ser creatiu.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Si desconfies, acaba succeint el que 

temies, doncs perceben el teu recel 

i això provoca friccions innecessà-

ries. Estàs ple de tresors amagats. 

Gaudeix-ne i mostra'ls al món.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Has donat moltes voltes cercant al-

guna cosa nova, ideal... però el teu 

viatge al futur no acaba mai. El més 

important és el que trobes pel camí. 

Aquí està l'aprenentatge.

Bessons (21/5 al 21/6)

A vegades ets més comunicatiu amb 

els desconeguts que amb la família. 

Conèixer millor als teus també estarà 

bé. De ben segur que hi ha coses dels 

fills que no coneixes.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Trobes una manera de generar in-

gressos. En qüestió de treball pocs 

són tan bons com tu. Aposta per la 

teva idea. Una dosi extra de vitamines 

serà el teu aliat de la tardor.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Cercaràs la manera de relaxar-te. 

Possiblement optes per una escapada 

de cap de setmana. Millora l'humor i 

la teva relació amb els altres, en cas 

que hi hagués problemes.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Entres en un període màgic i miste-

riós per a tu. Percepcions, inspiració 

i una gran dosi extra d'energia subtil 

t'acompanyarà. Evita els malentesos 

amb la família política.

www.facebook.com/dhannaastro dhannaastro@hotmail.com
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Clàssic recuperat
La Sala Cabanyes es retroba amb Guimerà i ‘Terra baixa’ 

Crítica de teatre: Comas Soler

   Quan es repassa la relació de les 
peces teatrals produïdes per Sala 
Cabanyes al llarg dels seus cent anys 
d’activitat, crida l’atenció la poca 
presència que hi ha tingut Àngel 
Guimerà, un dels autors més im-
portants del teatre català de tots els 
temps. D’ell, només hi consta l’esce-
nifi cació de la tragèdia ‘Joan Dalla’, 
el 1934, i del drama ‘Mossèn Janot’, 
els anys 1946 i 1952, a part de la seva 
obra més coneguda, ‘Terra baixa’, 
que va dirigir Josep M. Cusachs el 
1968. Per això ha estat una decisió 
raonable tornar-la a portar a escena 
aquesta temporada en què l’entitat 
celebra el seu Centenari, perquè a 
la programació no hi podia faltar 
algun títol representatiu de la nos-
tra dramatúrgia més clàssica. Del 
muntatge se n’ha fet càrrec Josep M. 
Rabassa, un dels sèniors de la casa.

Autor consagrat

Àngel Guimerà (1845-1924) està con-
siderat com la fi gura més rellevant 
de la tradició dramàtica en llengua 
catalana. Autor de més de quaranta 
peces de categoria diversa, assoleix 
el seu moment de plenitud a l’últi-
ma dècada del segle XIX amb ‘Maria 
Rosa’, ‘La fi lla del mar’ i sobretot 
‘Terra baixa’, obra que el consagra 

internacionalment. 
El protagonista, en Manelic, in-

terpretat professionalment durant 
molts anys per l’actor Enric Borràs 
(1863-1957) que en va fer una creació 
arquetípica, esdevé el més gran dels 
herois engendrats per l’escena del 
país. La difusió i la gran acceptació 
popular aconseguida arreu han fet 
de ‘Terra baixa’ un text molt repre-
sentat, sigui en el circuit professional 
o en l’amateur. Tot i això, la produc-
ció dramàtica de Guimerà no s’ha 
deslliurat mai de reprensions que li 
retreuen un llast de tics romàntics i 
el desfasament respecte als corrents 
renovadors de la seva època.   

Però la voluntat de reivindicar la 
vigència de l’obra i d’alliberar-la de 
clixés antiquats ha portat també, des 
de fa temps, alguns actors i directors 
d’escena a intentar adaptacions que 
revitalitzessin l’essència de ‘Terra 
baixa’. En aquest sentit es poden ci-
tar les propostes de Josep Montanyès 
i Guillem-Jordi Graells (1975); de 
Ricard Salvat, amb dramatúrgia de 
Josep M. Benet i Jornet i protago-
nisme del nostre Joan Pera (1976); 
de Josep Montanyès amb Enric 
Majó (1981); de Fabià Puigserver 
amb Lluís Homar (1990); de Ferran 
Madico amb Julio Manrique (2000); 
de l’alemany Hasko Beber, la més 
transgressora, amb el mataroní 

d’origen gambià Babou Cham en-
carnant un Manelic negre (2009); 
o la de Pau Miró amb Lluís Homar 
fent ell sol tots els papers.

Restitució acomplerta

Ara, a la reposició duta a terme a la 
Sala Cabanyes, Josep M. Rabassa ha 
apostat per una opció conservado-
ra que té com a millor aval poder 
comptar amb una escenografi a de 
Jordi Ribas que un segle enrere hau-
ria fet feliç al mateix Enric Borràs. 
És un veritable diorama realista que 
abasta fi ns als proscenis i que dóna 
un volgut accent de pairalisme. Hi 
destaca la rotunditat de la porta del 
molí on s’esdevé el drama, que ex-
pressa bé la càrrega simbòlica de la 
captivitat brutal a què està sotmesa 
la Marta –la protagonista femeni-
na– i alhora la frontera rigorosa que 
descomparteix tot allò dominat pel 
cacic Sebastià de la llibertat que hi 
pot haver més enllà. 

Al seu costat el vessant interpre-
tatiu és més discret, segurament 
perjudicat per alguna errada de 
càsting. I malgrat que actors i ac-
trius compleixin voluntariosament 
amb el rol atribuït, el muntatge 
acaba patint una reducció excessi-
va a una pugna de bons i dolents. 
Així queden menys evidents d’al-
tres confl ictes que enriqueixen la 
trama de l’obra, com la dependèn-
cia i passió sexual mútua entre la 
Marta i l’amo, les febleses contra-
dictòries del mateix Sebastià com 
a tirà conscient que està perdut, la 
virilitat que constitueix el germen 
de l’arravatament de Manelic, la 
contraposició idíl·lica entre les vir-
tuts de la natura i allò malmès per 
la societat, o el rerefons d’opressió 
social i la necessitat de rebel·lia. 
Això no obstant, Rabassa i el seu 
equip salven amb la correcció de-
guda el compromís de restituir el 
títol més emblemàtic de Guimerà 
en el repertori de la centenària 
Secció Teatral del Centre Catòlic. 
Que no és poc.

Un moment de 'Terra Baixa' a la Sala Cabanyes Enric Lucena
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Programació facilitada per m1tv

TV m1tv
16:00 1MÓN.CAT
18:00 L’ENTREVISTA
18:30 GAUDEIX LA FESTA
19:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
19:30 DE TEE A GRENN
20:00 EN JOC 
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 EL PARTIT
23:30 DE TEE A GRENN
0:00 L’ENTREVISTA
0:30 PANTALLA OBERTA
1:30 L’ENTREVISTA
2:00 TEMPORADA ALTA
2:30 GAUDEIX LA FESTA

Dilluns
7:00 NOTÍCIES EN XARXA 
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 GAUDEIX LA FESTA
12:30 L’ENTREVISTA
13:00 CREURE AVUI
13:30 CAMINANT x CATALUNYA
14:30 TEMPORADA ALTA
15:00 PANTALLA OBERTA
16:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
16:30 L’ENTREVISTA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 DE TEE A GRENN
17:45 ENDERROCK TV
18:00 CAMINANT x CATALUNYA
19:00 VIURE DES DE L’ESSÈNCIA
19:30 EN JOC
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 EL PARTIT
Retransmissió esportiva
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 ENDERROCK dilluns
1:30 GAUDEIX LA FESTA
2:00 INFORM. 24H. MARESME

Dissabte
7:00 INFORM. 24H. MARESME
7:30 CAMINANT x CATALUNYA
8:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
9:00 L’ENTREVISTA
9:30 INFORM. 24H. MARESME
10:00 GAUDEIX LA FESTA
10:30 DOSOS AMUNT
11:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
11:30 CREURE AVUI
12:00 ADOLESCENTS.CAT
12:30 ENDERROCK TV
13:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
13:30 LA FÀBRICA
15:00 L’ENTREVISTA
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 1MÓN.CAT
18:00 BÀSQUET EN JOC
20:00 FESTIVAL FILMETS 
22:00 TEMPORADA ALTA
22:30 LA FÀBRICA
0:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
0:30 ESTACIÓ DIGITAL+18
1:00 VIURE DES DE L’ESSÈNCIA
1:30 GAUDEIX LA FESTA
2:00 DE TEE A GRENN
2:30 L’ENTREVISTA

Diumenge
7:00 DE TEE A GRENN
7:30 L’ENTREVISTA
8:00 CREURE AVUI
8:30 CAMINANT x CATALUNYA
9:30 L’ENTREVISTA
10:00 RELIGIONS
10:30 CREURE AVUI
11:00 GAUDEIX LA FESTA
11:30 DIADA CASTELLERA DE 
Sant Narcís de Girona. Amb par-
ticipació de la Colla Capgrossos 
de Mataró. En directe.
15:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
15:30 L’ENTREVISTA

12:00 DOSOS AMUNT versió llarga
13:00 L’ENTREVISTA
13:30 PANTALLA OBERTA
14:30 RESERVA BIOSFERA
15:00 CAMINANT x CATALUNYA
16:00 VIURE DES DE L’ESSÈNCIA
16:30 L’ENTREVISTA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 ESTUDI 3
17:45 ENDERROCK TV
18:00 PANTALLA OBERTA
19:00 ADOLESCENTS.CAT
19:30 L’ENTREVISTA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 TEMPORADA ALTA
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 PANTALLA OBERTA
23:30 TORHNA-LA A TOCAR SAM
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 PANTALLA OBERTA
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 TELÓ DE FONS

Dijous
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARNET ESPORTIU
13:00 ADOLESCENTS.CAT
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 CARNET ESPORTIU
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 PANTALLA OBERTA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 HISPERLAND
17:45 ENDERROCK TV
18:00 PANTALLA OBERTA
19:00 DE TEE A GRENN
19:30 TORNA-LA A TOCAR SAM

20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 GAUDEIX LA FESTA
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 LA FÀBRICA
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 INFORM. 24H. MARESME
1:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
1:30 DE TEE A GRENN
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 L’ENTREVISTA

Divendres
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARNET ESPORTIU
13:00 HIPSTERALAND
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 DE TEE A GRENN
15:00 CARNET ESPORTIU
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 HISPSTERLAND
16:30 L’ENTREVISTA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 LA FÀBRICA
19:00 CREURE AVUI
19:30 ENDERROCK TV
19:45 ESTUDI 3
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
21:30 CARNET ESPORTIU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 TELÓ DE FONS
23:00 SET DIES
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 INFORM. 24H. MARESME
1:00 L’ENTREVISTA
1:30 GAUDEIX LA FESTA
2:00 INFORM. 24H. MARESME
2:30 TELÓ DE FONS

2:30 DOSOS AMUNT 

Dimarts
7:00 GAUDEIX LA FESTA
7:30 L’ENTREVISTA
8:00 CREURE AVUI
8:30 CAMINANT x CATALUNYA
9:30 TEMPORADA ALTA
10:00 INFORM. 24H. MARESME
10:30 BEN TROBATS 
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARNET ESPORTIU
13:00 DOSOS AMUNT
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 CARNET ESPORTIU
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 DOSOS AMUNT
16:30 RESERVA BIOSFERA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 L’ENTREVISTA
17:45 ENDERROCK TV
18:00 DOSOS AMUNT versió llarga
19:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
19:30 GAUDEIX LA FESTA
20:00 DE TEE A GRENN
20:30 TELÓ DE FONS
21:00 L’ENTREVISTA
21:30 CAMINANT x CATALUNYA
22:30 DOSO AMUNT Versió llarga
23:30 L’ENTREVISTA
0:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
0:30 TEMPORADA ALTA
1:00 L’ENTREVISTA
1:30 HIPSTERLAND
2:00 DE TEE A GRENN
2:30 GAUDEIX LA FESTA

Dimecres
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 BEN TROBATS
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El Carrer Gran d'Argentona. 

Anna Aluart 

Pere Móra, regidor de mobilitat, avança els pròxims canvis en la circulació 
d'Argentona 
i

Canvia el sentit de circulació de la 
part superior del carrer Gran

 El passat 24 d’octubre es van 
tirar endavant els treballs per tal 
de canviar el sentit del tram supe-
rior del Carrer Gran i convertir els 
carrers Ramon Par i Sant Narcís en 
vies d’un únic sentit. 

El regidor de mobilitat, Pere 
Móra, així ho va explicar a Ràdio 
Argentona, on també va detallar 
que els carrers Ramon Par i Sant 

Narcís passaran a tenir un únic 
sentit de circulació.

Móra va recordar que el canvi 
està avalat per l'estudi de mobili-
tat realitzat pel consistori i, a més, 
respon a les demandes realitzades 
especialment pels comerciants 
del centre d'Argentona que sem-
pre han reclamat que es facilités 
l'entrada de vehicles provinent de 

la part nord del municipi. 
Móra creu que la majoria se’n 

veuran benefi ciats tot i que admet 
que quan hi ha canvis de circulació 
sempre es generen queixes.

Pel que fa al resultat dels 
Pressupostos Participatius, el re-
gidor assegura que la proposta 
d'un projecte sobre la cobertura 
de la piscina es durà a terme. | Red

Adreça web del banner invertit:

www.esportsrueda.com

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

OLIVES

• 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:
JAVIER MARTÍNEZ ARANDA

concursos
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Molta participació en la darrera caminada Daniel Ferrer 

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

T

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

66.000€

PAGUE MENOS QUE UN ALQUILER!
Ref. 12499 JTO. RDA. PINTOR ESTRANY: Primer piso  en 
perfecto estado sin necesidad de grandes reformas. Edifi cio de 
pocos vecinos. 3 dormitorios. Sala de estar. 2 balcones (ante-
rior/posterior). Baño con ducha. Precio asequible.

T

¡SITUACIÓN PRIVILEGIADA!

215.250€

Ref. 12571 PARC CENTRAL:  Vivienda  85m2. IMPECA-
BLE. Distribución muy acertada, funcional y mucha lumi-
nosidad. Reforma excepcional. Gran salón comedor indep. 
con terracita anexa ideal veranos. Cocina equipada. Dorm. 
dobles. Armarios emp. Baño muy amplio buenos acaba-
dos. Balcón posterior, parquet. Calefacción. Carp. int. ro-
ble y exter. aluminio doble cámara. A/A. Park. incl.  

T296.000€

LOCAL INDUSTRIAL
Ref. 12565 CENTRO/JTO. PZA. CUBA: 365m2 + despa-
chos. Zona activa y de mucho paso. Ventajas de una nave in-
dustrial (fuerza / acceso camiones / aparcclientes en la puerta 
4 vehíc.  y de un local semi-comercial. Altura 4 mts. Rectangu-
lar, diáfana, cualquier actividad. Vestuarios. 2 baños. 

 L’AFAM ha rebut el xec de la 
recaptació assolida en aquesta 
última edició del “Mataró Camina 

És la recaptació rècord a benefici de l'Associació de 
Familiars de Malalts d'Alzheimer

per l’Alzheimer”. El lliurament del 
xec, per un valor de 21.762,19 euros 
nets va tenir lloc el 21 d’octubre 

El 'Camina per l'Alzheimer' 
deixa 21.800 euros nets 

a l'Hotel Atenea de Mataró. El va 
rebre la Sra. Ma Àngels Fradera, 
presidenta de l'AFAM de la mà del 
Sr. David Bote, Alcalde de Mataró.  

L’Associació de Familiars de 
Malalts d'Alzheimer es va mostrar 
especialment agraïda i orgullosa 
de la participació històrica asso-
lida enguany, ja que amb aquests 
benefi cis “podrem ajudar moltes 
famílies amb pocs recursos a fer 
front a aquesta malaltia”. Cal re-
cordar que l’entitat té més de 20 
anys de trajectòria i dóna suport a 
familiars de malalts d’Alzheimer i 
altres malalties neurodegeneratives 
a través dels seus serveis, com el 
Centre de Dia Terapèutic, Tallers de 
Memòria, ajudes tècniques, servei 
psicològic i legal, serveis d’atenció 
domiciliària i serveis de transport 
al centre de dia. | Redacció
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La documentació digital L'alcalde, Eudald Calvo.  Cedida 

 Des d'aquest mes d'octubre es 
pot accedir a tots els llibres d'ac-
tes dels acords de ple, així com al 
cadastre de 1732. 

Aquest important fons docu-
mental el formen un total de 55 
volums conservats a l'arxiu muni-
cipal d'Argentona que ara es po-
den consultar a través del portal 
“Arxius en línia” del Departament 
de Cultura de la Generalitat. 

Aquesta sèrie documental té 
un abast cronològic que comprèn 
des del 1881 fi ns al 1966 i és una 

 Eudald Calvo fa una valoració 
molt positiva dels resultats del pro-
cés de pressupostos participatius. 

Tanmateix, adverteix que el pro-
jecte per a la piscina coberta, gua-
nyador del procés, es redactarà 
però no serà prioritari, tenint en 
compte que l’Ajuntament actual-
ment té d’altres projectes en mar-
xa molt més urgents i prioritaris, 
com ara la Casa Puig Cadafalch, 
l’espai de Can Doro i la caldera de 
biomassa de la zona esportiva del 
municipi". | A.C

La documentació és de primera magnitud i es pot 
consultar al portal 'Arxius en línia' de la Generalitat 

L'alcalde, satisfet amb el 
procés participatiu

font històrica de primera mag-
nitud. També s’ha posat en línia 
la digitalització del cadastre de 
1732 feta a l’Arxiu Comarcal del 
Maresme l’any 2010. 

També els pergamins
Està previst per més endavant po-
sar a disposició pel mateix mitjà els 
95 pergamins amb els seus corres-
ponents regests del fons del senyo-
riu dels Desbosc que també foren 
digitalitzats a l’Arxiu Comarcal 
l’any 2010. A.C

Digitalitzades les actes dels 
plens d'Argentona fins al 1881 

Calvo: "Can Doro és el 
nostre projecte més 
important"

Cedida 

ELS ANUNCIS
ECONÒMICS

VALEN

i amb 10%de descompte

sortirà a la REVISTA I A INTERNET

Entra a:
www.totmataro.cat/economics
i introdueix el CODI PROMOCIONAL

eltot
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Ref. 2444: Cerdañola Sur: Primer piso 
todo reformado instalaciones incluidas, 
2 hab, salón comedor con cocina inte-
grada, 1 baño, calefacción. Comunidad 
reducida, exterior y soleado. 47.000€

OPORTUNIDAD DE MERCADO

Ref. 2234: Molinos: Último piso en comunidad 
reducida. 3 hab (2 dob), coc.off. indep., gale-
ría y salón com., balcón, para actualizar. Zona 
inmejorable, todos los servicios. 79.000€

EN AVENIDA PRINCIPAL DÚPLEX CON TERRAZA

Ref. 2427: Cerdañola: Dúplex 3 terrazas, 2º 
y último piso para actualizar, 3 hab., salón, 
balcón, cocina., galería. 2 vecinos. Exterior, 
sol, y vistas mar. 118.000€

Ref. 2434: Piso, exterior y soleado. 3 hab. 
(2 dobles), amplio salón com.,  balcón/
terracita, cocina indep., galería, baño 
completo, suelos gres. Zona con todos 
los servicios y vistas al mar. 126.000€

JUNTO A VIA EUROPA

Ref. 2452: Cirera: PIso de 100m2, impe-
cable, salón  24m2, 3 hab., 1 baño, co-
cina indep. balcón de 12m2, despensa, 
terraza superior 60m2 con apartamento 
indep, venga a verlo!!  155.000€

Ref. 2402: Cirera: Con ascensor, reforma-
do incluido instalaciones con acabados 
de 1ª calidad. 3 hab. dbl+ vestidor, salón 
com. 30m2, balcón/terracita No dudes 
en visitarlo te enamorará 172.000€

JTO. PZA. ANTONIO MACHADO

DÚPLEX EN EL CENTRO

Ref. 2453: Casco Antiguo: Jto. Santa 
María. Vivienda con 3 habitac.,1 baño, 
cocina indep., amplio salón com. con 
chimenea,aire acond. y terraza sup. con 
sala polivalente y barbacoa. 202.000€

ZONA PERAMÀS Y CON ASCENSOR

PISO DE GRANDES DIMENSIONES

Ref. 2432: Peramás: En edifi cio con ascen-
sor y con trastero y parking para coche 
y moto incluido. 4 hab., salón comedor 
en dos ambientes, cocina offi ce indep., 
2 baños. Oportunidad. 192.000€

EN AVENIDA PRNCIPAL

Ref. 2451: Eixample: Piso con ascensor 
todo reformado, 4 hab. (2 dobl), cocina 
offi ce ind., galería, amplio salón com., 
balcón/terracita, 2 baños, suelos par-
quet. Comunidad reducida. 194.000€ 

PISO DE GRANDES DIMENSIONES

EXCLUSIVA

IMMO NOVA

IMMO NOVA

IMMO NOVA

Camí del Mig, 20, Mataró 
T 93 536 33 74 
info@immo-nova.es

TENEMOS LAS LLAVES DE TU HOGAR: www.immo-nova.es
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Les restes de l'edifici de Premià de Mar.  Jaume Miralles. Cedida  Cedida 

  Els Mossos d'Esquadra han con-
clòs que l'explosió de Premià de 
Mar el 18 de setembre, en què va 
morir una dona en el moment de 
la defl agració i l'home que vivia 
amb ella dies més tard, va ser un 
crim de violència masclista, se-
gons han confi rmat fonts policials 
a l'ACN després que ho avancés 
'El Periódico'.

Segons la investigació dels 
Mossos, tot apunta que no va ser 
una mort accidental, sinó criminal. 

De fet, Jordi Jané, conseller d’In-
terior de la Generalitat, va explicar 
que la investigació ha determi-
nat que hi va haver “manipula-
ció manual” de les canonades del 
gas a l’immoble on hi va haver la 
defl agració.

Una vegada s'ha tancat l'ates-
tat policial, s'ha enviat al jutjat de 
Mataró que instruïa el cas, que 
s'ha inhibit al jutjat de violència 
de gènere de la ciutat, han asse-
nyalat les mateixes fonts.

L'explosió es va produir el 18 
de setembre al 2n 1a del núme-
ro del 196-198 de la Gran Via de 
Premià de Mar, en ple centre de 
la ciutat. La defl agració va ser tan 
brutal que va deixar molt malme-
sa l'estructura de l'edifi ci –se n'ha 
hagut d'apuntalar un 70 per cent- i 

Els Mossos asseguren que les canonades van ser manipu-
lades i deriven el cas al jutjat de violència de gènere 

L'explosió de Premià va ser un 
crim de violència masclista 

 Jaume Miralles, forner de ter-
cera generació de Sant Andreu de 
Llavaneres i propietari de la pastis-
seria Alsina i els forns Sant Andreu 
i Sant Pere, ha rebut el diploma 
Mestre Artesà Alimentari que ator-
ga la Generalitat de Catalunya. 

Amb 33 anys exercint l'ofi ci, 
Miralles va heretar la tradició de 
fer pa artesanalment del seu avi, 
que va obrir la primera botiga a 
la Seu d'Urgell. 

Miralles ha estat condecorat per 
l'elaboració de productes del pa 
mitjançant les fórmules antigues i 
fent llargues fermentacions. 

El premi el distingeix per la va-
rietat de productes que ofereix 
entre els quals destaquen el pa 
de pagès català, el pa gallec, el 
de cereals, així com la tradicional 
coca de Llavaneres, les postres per 
excel·lència de la gastronomia 
local i que és especialitat certifi -
cada amb una marca de garantia 
de qualitat. 

El Departament d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació 
atorga anualment els diplomes 
Mestre Artesà Alimentari, que en-
guany reconeix la tasca d'una tren-
tena de professionals carnissers, 
xarcuters, cansaladers, pastissers, 
fornes i xurrers.  Red.

Jaume Miralles regenta 
tres establiments

Un forner de 
Llavaneres, diploma de 
Mestre Artesà Alimentari

desenes de persones en van haver 
de ser desallotjades. La zona dels 
sostres i els terres que separaven 
el pis on va tenir lloc l'explosió, 
amb el pis de dalt i el de baix, es-
tava tan danyada que ni s'ha pogut 
apuntalar. Fins i tot en un primer 
moment s'havia arribat a especular 
amb la possibilitat d'enderrocar el 
bloc, però els serveis tècnics van 
concloure que era viable mante-
nir-lo dempeus.

Els edifi cis adjacents van que-
dar afectats per l'ona expansiva, 
que en va rebentar les fi nestres, i 
l'endemà de l'explosió es va ha-
ver de desallotjar d'emergència 
el bloc del 39 del carrer d'Elisenda 
de Montcada per por a possibles 
despreniments en l'immoble on 
va tenir lloc l'explosió.

La unitat científi ca dels Mossos 
d'Esquadra va haver de coordinar 
calendaris amb l'empresa encarre-
gada de les obres al bloc perquè es 
conservessin al màxim les proves 
que podien ajudar a esclarir què 
havia passat. Els Mossos també 
estaven pendents d'interrogar l'ho-
me que vivia amb la dona, que 
va morir a l'Hospital de la Vall 
d'Hebron després d'haver-hi es-
tat ingressat durant dies en estat 
crític |Red 
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SI VOL VENDRE O COMPRAR... TRUQUI'NS! T. 93 790 96 09

info@gorrizassociats.com

T. 93 790 96 09

• Mataró: C/Deu de Gener, 2. 1r. 1a
• Barcelona: Traves. de les Corts, 122, local
• Arenys de Mar: Horta Matanzas 6, local 5
• El Masnou: Plaça de Catalunya 16, local

EXCLUSIVA

OFICINES:
• Mataró: C/Deu de Gener, 2. 1r. 1a
• Barcelona: Traves. de les Corts, 122, local
• Arenys de Mar: Horta Matanzas 6, local 5

MATARÓ - ROCAFONDA
Ref. P2052 - Pis de 2 hab., bany 
nou, saló gran, cuina independent, 
safareig, balcó al carrer, gas natural, 
amb electrodomèstics i semi amoblat. 

Finca sense ascensor. 54.000€ 

MATARÓ - CERDANYOLA
Ref. P1964 - Pis 70m2, 2 habit. (1 
doble), saló 18m2 amb xemeneia i te-
rrassa 25m2, traster 5m2, safareig 
7m2, gas natural, calefacció, pintat, 
cuina, bany amb dutxa a reformar, a 
prop de tots els serveis! 81.000€ 

Ref. P2048 - Pis alt amb ascensor, 

de 3 habitacions, 1 bany, saló, cuina in-

dependent, safareig, balcó, gas natural 

i calefacció. 90.000€ 

MATARÓ - ROCAFONDA

Ref. P1909 -  Pis de 3 habitacions, 

1 bany, cuina, safareig cobert, bal-

có al carrer, gas natural, ascensor.  

126.000€ 

MATARÓ - HAVANA
Ref. P1985 - Casa de 2 plantes (1ª 

planta a reformar), 4 hab., 2 cuines, 2 

salons, 2 banys, pati, safareig i terras-

sa amb vistes. 148.000€ 

MATARÓ - VISTA ALEGRE
Ref. P1947 - Pis de 3 habita-
cions, 1 bany, 1 bany petit, saló, par-
quet i gres, gas natural, calefacció, 
a.a., terrat comunitari i ascensor.  

90.000€ 

MATARÓ - CERDANYOLA

Ref. P1847 - Casa de 3 hab., bany, 
cuina, menjador, pati gran amb tras-
ter i lavabo, terrat superior gran 
amb dret a vol per edifi car 2 plantes.   
156.000€ 

MATARÓ - ROCABLANCA
Ref. P2007 - Casa de 4 habitacions, 
3 banys, sala d’estar, saló amb xeme-
neia, cuina independent, safareig, bal-
có, pati de 20m2, terrassa superior de 
25m2, gran garatge, traster, tot exte-
rior.  158.000€ 

MATARÓ - ROCABLANCA
Ref. P2055 - Bonic dúplex amb vis-
tes a mar! 4 hab., cuina gran, 2 banys, 
3 balcons, saló menjador, safareig, 
calefacció, gas natural, a.a., ascensor, 

inclou parquing.  225.000€ 

MATARÓ - HAVANA

www.facebook.com/GorrizAssociatswww.gorrizassociats.com  · f
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El president del Consell Comarcal, Miquel Àngel Martínez La líder republicana, M. Palacín ACN  ACN 

 El Partit Demòcrata Europeu 
Català i el Partit dels Socialistes 
de Catalunya fan fora Esquerra 
Republicana del govern del Consell 
Comarcal del Maresme. 

Així ho van anunciar la setma-
na passada, quan el president del 
Consell Comarcal del Maresme, 
Miquel Àngel Martínez, va signar 
els decrets per retirar les atribuci-
ons dels consellers d'ERC. 

Es tracta d'una decisió de l'agru-
pació comarcal del PDECat que 
compta amb "l’aval del PSC", se-
gons va explicar el president del 
PDECat al Maresme, Carles Bosch.

"Desconfiança i incomoditat"
La sortida dels republicans arriba 
per la "desconfi ança" i la "incomo-
ditat" generada per les mocions de 
censura a Arenys de Mar i Caldes 
d'Estrac, en què ERC va prendre 
l'alcaldia a CiU. CiU i PSC tenen 
previst recompondre el cartipàs 
en els pròxims dies.

Es dóna el cas que la nova secre-
tària d'organització d'ERC, Mònica 
Palacín, havia d'assumir la pre-
sidència del Consell Comarcal a 
partir del 2017. "No podem go-
vernar amb un partit que ens fa 
mocions de censura a la comarca", 

El president del Consell Comarcal retira les atribucions 
als consellers republicans 

PDC i PSC fan fora ERC del 
govern del Consell Comarcal

   La presidenta d'ERC al Maresme 
i fi ns ara vicepresidenta del Consell 
Comarcal, Mònica Palacín, avisa el 
PDECat que el Consell Comarcal 
"no és cap botí" ni "cap mone-
da de canvi". En aquest sentit, 
va assegurar que ERC respectarà 
l'autonomia de les agrupacions 
locals en aquells municipis on hi 
hagi pactes amb CiU. Palacín la-
menta les formes amb què es va 
produir l'expulsió dels republicans 
del govern del Consell Comarcal i 
qualifi ca de "llàstima" que la pri-
mera força al Maresme no formi 
part de l'executiu.

ERC va afi rmar que "el partit 
no ha canviat, ni canviarà mai, 
càrrecs, alcaldies i presidències, 
perquè considera aquests càrrecs 
prou importants per a utilitzar-los 
com a cromos". Preguntada per 
possibles trencaments de pactes 
com a represàlia, Palacín va con-
testar que ERC respecta l'auto-
nomia local. De fet, va demanar a 
les agrupacions que gestionin els 
seus municipis en benefi ci dels 
ciutadans i "no en benefi ci de cap 
sigla". Davant d’això, va anunciar 
que "des d'avui mateix, ERC farà 
una oposició constructiva però 
amatent al Consell Comarcal. 

Els republicans lamenten 
les formes de l'anunci

ERC anuncia una 
oposició "constructiva" 
en el Consell Comarcal 

va etzibar Carles Bosch en unes 
declaracions a l'ACN.

Incompliments a alguns 
municipis
Els recels també vénen donats 
pels "incompliments" a Montgat 
i Vilassar de Mar, on "ERC no va 
respectar que CiU fos la llista més 
votada" i va apoderar-se de les al-
caldies, segons va afegir el presi-
dent comarcal del PDECat.

Entre els consellers d'ERC expul-
sats, hi ha la fi ns ara vicepresiden-
ta del Consell Comarcal, Mònica 
Palacín, que també és presidenta 
d'ERC al Maresme i secretària d'Or-
ganització d'ERC. "Vam fer l'acord 
de govern en el context de Junts 
pel Sí; ens vam creure que l'apos-
ta era CiU més ERC fi ns que van 
arribar les mocions de censura", 
va assenyalar Carles Bosch quan 
se li va preguntar per la lectura 
que pot tenir aquest trencament 
a nivell nacional.

PDECat, encara CiU al Consell 
Comarcal, i PSC tenen previst go-
vernar en solitari i buscar alian-
ces quan sigui necessari. El mes 
vinent està previst que s'aprovin 
els pressupostos per a l'exercici 
de l'any 2017.
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Una imatge d'arxiu del Canet Rock.  Uns bolets cuinats. Cedida  Cedida 

 El Canet Rock ja té data per a 
la celebració del festival el 2017: 
l'1 de juliol. 

Els fans de la música en català 
ja poden marcar aquesta data en 
el calendari, que l'organització 
ha avisat que promet, per la pro-
gramació que s'està preparant. 

La directora del festival, Gemma 
Recoder, va explicar a Ràdio Arenys 
que des de l’estiu que estan mans 
a la feina per confeccionar un pro-
grama que seguirà tenint com a 
base la música feta en català. De 
fet, ja hi ha tancats els caps de 
cartell, tot i que de moment no 

L'organització ja té alguns noms confirmats, però no vol 
fer-los públics encara i només avança que serà "especial"  

El Canet Rock 2017 se 
celebrarà l'1 de juliol

 La cuina de tardor del Maresme 
té tradició boletaire i queda ben 
palès a les cartes dels restaurants. 
El Consorci de Promoció Turística 
del Maresme, torna a impulsar 
les Jornades gastronòmiques del 
bolet del Maresme fi ns al 27 de 
novembre, una edició en la qual 
participen restaurants i establi-
ments de 17 muncipis.

El tret de sortida ofi cial de les 
Jornades gastronòmiques es va fer 
el passat dia 20 a Sant Cebrià de 
Vallalta. Ajuntaments, Consorci de 
Turisme i Consell Comarcal van 
donar suport al sector gastronòmic 
maresmenc que, en paraules del 
president Miquel Àngel Martínez 
i Camarasa, "té una capacitat in-
novadora que no ens deixa de sor-
prendre any rere any".

Com és habitual i per facilitar la 
promoció de les ofertes culinàries 
dels establiments participants, 
el Consorci de Turisme edita un 
fulletó que es pot trobar en de-
pendències municipals i en els 
propis establiments. En aquesta 
edició també incorpora un calen-
dari orientatiu per anar a buscar 
bolets, una presentació de Manel 
Monjonell, President d'Amics dels 
Bolets de Vilassar de Dalt, i 4 re-
ceptes. Red.

Fins a disset municipis 
participen del certamen

El Maresme celebra 
les Jornades gastronò-
miques del bolet

se'n volen donar més detalls, no-
més que serà “especial”. Recoder 
va afi rmar que és important anar 
tancant els noms aviat per la co-
incidència amb altres festivals per 
aquelles dates.  

Respecte a la possibilitat que 
el Canet Rock pugui fer un inter-
canvi amb grups d'altres festivals 
internacionals, Gemma Recoder va 
deixar clar que és una opció que 
ara no es contempla per a l'edició 
del 2017. Tot i això, Recoder va as-
segurar que  és una idea que no es 
descarten en un futur, sobretot 
amb Escòcia o el Quebec.

Els pagesos fan visitables les 
seves exposicions

 El Consell Comarcal tira enda-
vant una nova iniciativa per aju-
dar els pagesos a fer visitables les 
seves exposicions i àrees de treball 
i fer-se així més visibles a possi-
bles clients. 

El projecte 'Benvinguts a pa-
gès' obre les portes a una nova 
modalitat de turisme que apor-
ta noves experiències al visitant i 
dóna l'oportunitat al productor a 
explicar directament al potencial 
client els benefi cis i la qualitat del 

seu producte. 
El Consell Comarcal considera 

que el Maresme té un gran potenci-
al en aquest tema i, per això, ofereix 
formació a les empreses agràries 
i als artesans alimentaris que es-
tiguin interessats en incorporar 
el vessant turístic al seu negoci.

Les empreses que estiguin inte-
ressades, poden assistir a la sessió 
informativa que tindrà lloc el di-
jous, 3 de novembre, a la Sala de 
Plens del Consell Comarcal.
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COMPRAMOS TU PISO • SOLUCIONAMOS EMBARGOS

¡SI QUIERES ALQUILAR O VENDER TU PISO.....

80.000�

C.E. en trámite 66.000€

REF. 3185 ZONA ESCOR-
XADOR. Piso bien con-
servado  de 3 hab., baño 
completo con bañera, 
cocina formica, galería, 
a.a con bomba de calor. 
OCASIÓN.

80.000�

C.E. en trámite

80.000�

C.E. en trámite

80.000�

C.E. en trámite

REF. 4441 CERDANYOLA. 
OCASIÓN. En via principal 
con vistas a mar, ático 
con ascensor y terraza 
de 25m2, 3 hab. 1 doble, 
cocina y baño reformados, 
galería anexa. 

REF. 2455 ZONA JUZ-
GADOS. Piso seminue-
vo, tiene 2 hab. 1 doble, 
baño con ducha, salón 
comedor de 22m2 y 
cocina semi americana, 
cuarto lavadero, suelos 
de parquet, calefacción 
central, ascensor. 

REF.6201 Z. PAÏSOS CATA-
LANS. Piso reformado  y pk 
incluido,  con vistas a zonas 
verdes, 4 hab. 1 tipo suite, 
2 baños completos, cocina 
offi ce y galería anexa, sue-
los parquet, a.a con cale-
facción. OPORTUNIDAD.

80.000�

REF.1402 - MATARÓ - CENTRO-ESTACIÓNMATARÓ - CENTRO-ESTACIÓNMATARÓ - CENTRO-ESTACIÓN
C.E. en trámite

80.000�

REF. 2457 EIXAMPLE. 
OPORTUNIDAD. Cocina 
y baño con ducha refor-
mados, 4 hab. (2 dobles), 
suelos de terrazo pulido, 
balcón exterior, ascensor. 
Zona bien comunicada y 
todos los servicios. 

C.E. en trámite 130.000€

80.000�

C.E. en trámite

REF. 3111 ROCAFONDA. 
Piso de grandes dimensio-
nes, 4 hab. 2 dobles, baño 
completo con ducha, coci-
na de roble, galería, comu-
nidad de solo 8 vecinos. 
OPORTUNIDAD.

115.000€

106.000€

162.000€

80.000�

C.E. en trámite 128.900€

REF. 4443 ROCABLANCA. 
Excelente piso esquinero 
muy luminoso con ascen-
sor, 4 hab. 2 dobles, baño 
completo y aseo, cocina 
con galería anexa, salón 
de 25m2 con balcón exte-
rior, calefacción. OPORTU-
NIDAD.

GRAN PISO TOTALMENTE REFORMADO CON 
ASCENSOR. Dispone de 4 habitaciones (2 
dobles), baño completo y aseo, cocina 
offi ce y galería anexa, balcón exterior. A 2 
minutos de la estación. NO DUDE EN VERLO.

189.000€

T. 937 965 148

210.000€

80.000�

C.E. en trámite 199.000€

REF. 2450 EIXAMPLE. 
Exclusiva para nuestros 
clientes,  reformado con 
pk incluido, 4 hab. 2 do-
bles, 2 baños completos 
(ducha y bañera), salón 
de 27m2, cocina lacada 
blanca, calefacción, as-
censor.OPORTUNIDAD 
ZONA Y PRECIO
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Irene Mestre és fotògrafa en apnea de l’SPAS  Jose Luis Gómez 

Irene Mestre,  
colors submarins

 Mireia Biel

  Que les fotografi es siguin espectaculars i que hi 
apareguin el màxim nombre d’espècies diferents. 
Aquestes són les dues premisses del Campionat 
d’Espanya de fotografi a subaquàtica en apnea que 
han fet guanyar el títol, per segon any consecutiu, a 
Irene Mestre, fotògrafa de l’SPAS de Mataró.

“Les aigües de Gomera, a les illes Canàries, són es-
pectaculars”, afi rma Mestre, que parla d’espècies poc 
conegudes de peixos, de colors, de racons amagats 
i d’escenaris únics que després d’un “clic” queden 
capturats. “La idea és fer composicions boniques, 
saber on s’amaga cada espècie, pensar quin fons hi 
haurà darrere de cada peix”, afi rma. 

 “Tot va començar el 2008, com una experiència 
aïllada amb la meva parella, a qui vaig acompanyar a 
fer pesca submarina”, recorda Mestre. Però la manca 
de coneixements sobre el món marí la va animar a 
formar-se en aquest camp: “En un curs vaig veure 
que hi havia gent que en comptes del fusell portava 
la càmera i llavors tot va canviar”. 

Amb experiència ja en la fotografi a terrestre, Mestre 
es va llançar de cap a la fotografi a en apnea i ja fa 
vuit anys que els colors, la varietat d’espècies i els 
racons del mar la van enamorar. “Ha estat un camí 
força autodidacta”, admet Mestre, que s’ha nodrit a 
través de llibres, blogs i sobretot, hores sota les ai-
gües del Mediterrani. 

En un minut o minut i mig, que és el que la capacitat 
pulmonar de Mestre li permet estar sota l'aigua, ha 
de decidir què fotografi a, com i per què. "És magní-
fi c perquè et permet estar en constant aprenentatge 
sobre el fons marí", explica la fotògrafa, que ja espera 
amb il·lusió la pròxima destinació per a cabussar-se 
i seguir fotografi ant tots els secrets del mar.

  Espècies exòtiques

“Les fotos amb espècies més interessants es poden 
fer a profunditats no superiors a deu metres".

Contràriament al que la gent pot pensar, la majoria 
de les fotografies interessants es poden extreure a 
profunditats que no passen dels deu metres, segons 
Mestre. "A Canàries, per exemple, hi hem pogut 
veure peixos exòtics com trompetes, jardineres, 
peixos globus o tamborins", remarca. 

APUNTS

Defineix-te: Tossuda i mandrosa

Un llibre: 'La guia d'identificació de peixos marins 

d'Europa i el Mediterrani' de Patrick Louisy

Una pel·lícula: 'El viatge de l'Unai' d'Andoni Canela

Un viatge: M'agradaria anar a Galàpagos

Un referent: Juan Antonio Carballo Díaz

Un repte: El reconeixement de la fotosub 

Perfils
www.totmataro.cat/perfil
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Serietat i efi càcia 
al millor preu

T. 93 757 83 83

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

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

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

Ving�i a les nost�es ofi cines i li farem una selecció personalitzada

Pis en exclusiva. 75m², 2 habit., 1 Bany, cuina offi ce, ampli saló menj., 
galeria, calef., parquet, tanc. alumini, ascensor, pàrquing.     T410121

Canyamars

Gestió de llog�ers • Agents d’asseg�rances • Administ�ador de comunitats

Pis 100m², 4 habit (3 dob), vestidor, 1 bany + 1 de servei, saló, cuina,, ga-
leria, balcó, aa/cc, parquet, lumini, ascensor, pàrquing i traster!!  T151036

Mataró. Cirera

575€/mes

137.000€

172.000€
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Pis 95 m², 3 hab., Bany complet, cuina offi ce equipada, galeria, aa/cc, terres 
de parket, tancaments alumini. Totalment reformat!!                        T150329

Mataró. Cent�e 167.300€

Pis 135m², 4 habit., 1 bany + 1 servei, cuina, saló menj. 25m² balcó, ca-
lefacció, alumini, parquet, ascensor, garatge, tots el serveis!!   T151074

Mataró. Cent�e 254.520€

Dúplex impecable 100m², 3 habit., armaris encast., 2 banys, cuina offi ce, saló 
20m², balcó, calef., tanc. alumini, ascensor, Tssa 11m², vistes!!           T151051

Mataró. Cirera. 212.100€ Mataró. Cent�e

Pis reformat 85m², 2 hab + 1 despatx, 1 bany, cuina offi ce, ampli saló 
menjador 25m², galeria, calefacció, tanc. alumini, assolellat!!      T150986

232.150€

Casa adoss. exterior, 200 m ², 4 hab. (2 dob), 2 banys cuina, galeria, saló llar de 
foc, balcó, tssa 15m, calefacció, soterrani 50m, garatge i traster!!      T250072

Mataró. Vista Aleg�e 285.000€

Pis en exclusiva, 60m², 1 habit, bany amb dutxa, cuina offi ce, saló menja-
dor, alumini, terres marbre, actualment llogat, Ideal inversors!!   T110028

Mataró. Cent�e 117.260€

Pis impecable 108m², 4 habit., 2 banys, cuina offi ce, galeria,, saló 30m², 
balcó, calefa., tanc. d’alumini, Terrat privat 20m² traster 15m²!!    T151070

Mataró. Cerdanyola 148.470€

Pis tot reformat 95m², 4 hab., Bany complet, cuina offi ce, 2 balcons, tanc. 
d’alumini, ¡¡Impressionants vistes mar i muntanya!!                     T150091

Mataró. Cirera 97.300€

Valoracions immobiliàries • Hipoteques al 100% • Llog�ers en 24 hores

Ent�a al nost�e web: www.finquescastella.comEnt�a al nost�e web: www.finquescastella.com
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T1.50708 - Mataró. Centre. Excel.lent pis no-
més 4 veins de 75m², 3 habit, 1 bany complet, 
saló de menjador de 25m² amb sortida a balcó, 
cuina offi ce, aa/cc, tancaments d’alumni, ga-
leria, tot exterior molt assolellat!!      127.300€

T1.50103 - Mataró. Cirera. Pis de 90m2 de 
superfi cie, disposa de 4 Habitacions. 1 bany, la 
cuina offi ce equipada, amb armaris encastats, 
Calefacció, Terres de gres / ceramic.  Amb vistes 
al mar. Terrassa Porta blindada!!!           157.260€

Tr�qui'ns : T 93 757 83 83
MATARÓ C/ St. Josep, 66  www.fi nquescastella.com

Cases i pisos de llog�er
T110419 Arenys de Munt. Piso en planta baja 
de 40m², 1 habitación, 1 baño completo, salón 
comedor con cocina integrada equipada con vi-
trocerámica, horno y campana, preciosa terraza 
independiente de 22m², parking, Zona comunita-
ria con piscina!!                                  500€/Mes

T150691 Arenys de Munt. Pis de 65m², 2 ha-
bitacions, 1 banys, cuina offi ce equipada amb 
vitroceràmica, campana i forn, saló menjador de 
20m², balcó, aa/cc, pàrq!                     560€/Mes

T110103 Caldes d’Estrac.Centre. Fantastico 
piso de 100m², 4 habitaciones (2 dobles) 2 ba-
ños, cocina offi ce, aa/cc, cierres de madera, ga-
leria,  2 terrazas de 15m² i parking opcional. Todo 
amueblado. Muy soleado!!! Posibilidad de alqui-
lar por temporada!!!                           650€/Mes

T102908 Mataró. Cirera. Piso en planta baja 
reformado de 108m², 4 habitaciones, 1 baño 
completo + 1 de servicio, cocina offi ce, salón 
comedor, cierres de aluminio, patio de 60m². Dis-
ponible 31 de octubre!!!                     650€/Mes

T110102 Caldes d’Estrac.Centre. Piso de 100m² 
sin amueblar, 4 habitaciones (2 dobles) 2 baños, 
cocina offi ce, calefacción, cierres de madera, la-
vadero, parking opcional, 2 terrazas de 15m². Muy 
soleado!!                                                 650€/Mes

T108083 Mataró.Centre. Piso en estado impecable 
de 40m², 1 habitación, 1 baño completo, salón co-
medor con cocina integrada, balcón, aa/cc, tierras 
de mármol, cierres de aluminio, ascensor, parking 
incluido, Totalmente amueblado !!!         650€/Mes

T1.10405 Mataró. Cerdanyola. Piso de 92 m² con 
3 habit, 2 baños, cocina independiente, cierres de 
aluminio, suelos de gres, ascensor y balcón de 4 
m². Bien conservado, entrar a vivir!!!    650€/Mes

T1.10406 Mataró. Centre. Piso de 80 m² con 3 
habitaciones, una de ellas suitte, baño reformado, 
cocina amueblada, cierres de aluminio, galeria in-
terior y ascensor. Para entrar a vivir!!!   700€/Mes

T1.10322 Mataró. Centre. Piso obra nueva 65 m², 
dispone de 2 habitaciones, 1 baño con ducha, co-
cina americana equipada, aa/cc y calor por bomba 
de aire, aislamiento térmico, placas solares y as-
censor. Preciosa terraza de 60 m²!!!       850€/Mes

T1.10408 Mataró. Vista Alegre. Piso todo exterior 
en estado impecable de 110m² de superfi cie, dis-
pone de 4 habitaciones (1 suite), tiene 2 baños 
completos, la cocina offi ce totalmente equipada, 
salón comedor con salida a balcón con galería, 
aa/cc, cierres exteriores de aluminio, ascensor, 
parking y trastero opcional. Está totalmente 
amueblado!!!                                           850€/Mes

T1.09943 Mataró. Centre.  Magnífi co dúplex 
de diseño de 190m² de superfi cie, dispone de 2 
habitaciones, 3 baños completos, cocina offi ce, 
amplio salón comedor, aa/cc, cierres de alumi-
nio, terraza de 10m2!!                        1.500€/Mes

T801377 Mataró. Centre. Plaza de parquing dis-
ponible!!                                                     85€/Mes

T801590 Mataró. Centre. Plaça de par-
quing individual de 10 m². Muy económica!!
                                                               60€/Mes 

T3.02352 Mataró. Centre.  Local 82 m², instala-
cion luz, ideal despachos !!!                 500€/Mes

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

Ving�i a les nost�es ofi cines i li farem una selecció personalitzada Gestió de llog�ers • Agents d’asseg�rances • Administ�ador de comunitats

Piso planta baja sin amue-
blar de 80m², 2 habitaciones, 
2 baño completos, salón co-
medor con cocina integrada, 
galería, calefacción, suelos 
de parquet, cierres de alumi-
nio, ascensor, zona tranquila 
y familiar!!!!      550€/Mes

T105550  Mataró. Cirera

Dúplex amueblado 140 
m², 3 hab dobles, 2 baños, 
cocina equip., Armarios 
empotrados. Calefacción, 
galeria con lavadora y se-
cadora. Zona comunitaria 
con piscina y parking!!                         
1.200€/Mes

T110378      St. Vic. Montalt

Local de 75 m² ideal consulto-
rio!! Superfi cie de 75m² cons-
ta de recepción y tres despa-
chos. Muy bien conservado!!!  
750€/Mes

T301592     Mataró. Cent�e

Local de 100m² más al-
tillo de 40m², 1 baño, 
puertas de aluminio, Ideal 
empresa de servicios !!!              
400€/Mes

T302695   Mataró. Peramàs

Primer piso de 90 m² en 
fi nca privada de 650 m² de 
terreno, dispone de 2 ha-
bitaciones, 1 baño, cocina 
offi ce, terraza 30 m² y jardín 
privado!!! Amueblado y con 
capacidad para seis perso-
nas!!!!                  700€/Mes

T110044    Mataró. C. Jardí

Casa a 4 vents en zona re-
sidencial de 180m², 4 habit. 
(Suite), 2 banys complets 
+ 1 de servei, cuina offi ce, 
saló menjador amb llar de 
foc, calefacció, tancaments 
d’alumini, terrassa de 20m², 
garatge per a dos cotxes, 
traster, espectacular jardí 
de 210m² amb barbacoa 
d’obra!!               1.650€/Mes

T420112            Argentona

T301463   Mataró. Peramàs

Local de 50m² de superfi cie, 
en planta baja, buen estado, 
ideal joyeria !!!    350€/Mes

T110143   Mataró. Cerdanyola
Piso alto sin ascensor de 
80m², 4 habitaciones (1 do-
ble), baño y aseo, salón co-
medor con salida a balcón, 
galería, carpintería de alu-
minio, totalmente amue-
blado y muy soleado!!! 
                         580€/Mes

575€/mes

137.000€

172.000€
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COMPRAR ÉS MÉS BARAT QUE LLOGAR. TREU-NE BENEFICI!

MATARÓ - Cerdanyola S.
MATARÓ - Rocafonda
MATARÓ - Cerdanyola S. 
MATARÓ - Rocafonda 
MATARÓ - Cerdanyola
MATARÓ - Cerdanyola
MATARÓ - Rocafonda 
MATARÓ - Cerdanyola 
MATARÓ - Cirera

Les vivendes estrella
són exclusives d’Urbenia

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

R.15044
R.16438
R.17738 
R.17739
R.15051
R.17566
R.16598
R.17303
R.14943

REFERÈNCIA POBLACIÓ I ZONA CARACTERÍSTIQUES PREU DE
VENDA

QUOTA
HIPOTECÀRIA

LLOGUER
APROXIMAT RENDIBILITAT

Pis - 57m2 - 3 hab 
Pis - Terraza - 3 hab 
Pis - Terraza - 4 hab
Pis - 60m2 - 3 hab  
Pis - 3 hab - Bona ubicació
Pis - 100m2 - 4 hab 
Pis - 97m2 - 4 hab
Reformat 
Semi nou - 2 hab

50.000 €
53.000 €
65.000 €
65.000 €
82.000 €
87.260 €
90.000 €

106.000 € 
116.000 €

9,60%
9,06%
9,23%
8,31%
7,68%
6,88%
7,00% 
5,66%
5,69%

184,81��€/mes
195,90€�/mes
240,00�€/mes
240,00�€�/mes 
303,09€ /mes
322,53€�/mes
332,66€�/mes 
391,80€�/mes 
428,76€�/mes

400€�/mes
400€�/mes
500€�/mes
450€�/mes 
525€�/mes
550€�/mes
525€�/mes
500€�/mes 
550€�/mes

Les vivendes estrella
són 

65.000 €

MATARÓ - Rocafonda R 17739

Pis molt acollidor 3 habit., cuina inde-
pendent, balcó exterior orientat a mar.
Pis molt acollidor 3 habit., cuina inde-

94.000 €

MATARÓ - Cerdanyola R 16729

Pis acollidor complet, 3 hab, bany amb 
plat dutxa, cuina indep. Ideal parelles.

113.000 €

DOSRIUS - Canyamars R 16761

Pis 3 hab, ampli saló menjador amb 
balcó ext., parking a la mateixa fi nca.

127.000 €

MATARÓ - Argentona R 17712

Pis 3 habit. (abans 4), cuina offi ce, am-
pli saló, bany complet, balcó exterior.

126.000 €

MATARÓ - Llantia R 17863

Pis de 2 habitacions en edifi ci recent 
construcció, ascensor, ideal inversors

Pis acollidor complet, 3 hab, bany amb 

Pis 3 hab, ampli saló menjador amb 

90.000 €

MATARÓ - Rocafonda R 16598

Pis ampli de 100m2 aprox. 4 habitacions 
àmplies, 1 bany. Finca amb ascensor.

106.000 €

MATARÓ - Cerdanyola R 17303

Pis 1/2 alçada complet. reformat. 3 ha-
bitac., bonic saló menjador amb balcó
Pis 1/2 alçada complet. reformat. 3 ha-

107.260 €

MATARÓ - Argentona R 16530

Oportunitat única. Pis amb ascensor, 
3 habs exteriors, ampli saló menjador.

118.000 €

MATARÓ - Cirera R 17258

1º Pis amb entrada indep. 80m2, 3 hab 
amb garatge a la mateixa fi nca. amb garatge a la mateixa fi nca. 

Quota: 196,84€/mes Quota: 272,54€/mes Quota: 284,66€/mes

Quota: 321,00€/mes Quota: 324,81€/mes Quota: 342,19€/mes

Quota: 357,33€/mes Quota: 381,56€/mes Quota: 384,59€/mes

Oportunitat única. Pis amb ascensor, 
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Mataró
C/Unió, 59 bis
Plaça Illa Cristina, 4 

Premià de Mar
C/De la Mercè, 74

Arenys de Mar
Riera Pare Fita, 30

Barcelona

93 798 01 11  ·  info@urbenia.es  · www.urbenia.es

MATARÓ - Cerdanyola R 14689

Pis de 65m2, ben distribuït, sol i vistes, 
ben ubicat i còmode. Molt interessant. 

MATARÓ - Cirera R 11023

50.000 €

Pis de 2 habitacions, un bany complet 
reformat, cuina independent. Ocasió! 

MATARÓ - Cerdanyola R 15585

58.000 €

Pis de 3 habitacions, un bany complet, 
totalment exterior i vistes impressio-
nants. 

MATARÓ - Cirera R 12701

59.000 €

Pis amb ascensor de 3 habitacions, 
cuina independent, portes roure, 
fi nestres d’alumini.

MATARÓ - Centre R 14756

69.000 €

Ampli pis de 4 habitacions, cuina 
independent, totalment reformat, 
terrassa.

MATARÓ - Rocafonda R 15256

70.000 €

Pis de 3 habs, totalment reformat, 
saló amb sortida a balcó. Ocasió. 

E
C

O
N

Ò
M

IC
S Pis de 4 habitacions, cuina i banys 

reformat, saló amb balcó, lluminós. 

66.000 €

Planta baixa de 3 habiaycions, cuina 
independent i saló amb sortida a pati. 

50.000 €

Pis de mitja alçada de 60m² de 
superfície, exterior, 3 habs, balcó 
i bany complet.  

45.000 €

MATARÓ - Rocafonda R 14406R 15307MATARÓ - CireraR 30905MATARÓ - Rocafonda

Ronda Prim, 82 Avda. Borbó, 17

R 17695LLAVANERES - Centre

93 798 01 11  ·  info@urbenia.es  · www.urbenia.es

Fantàstic pis senyorial al centre de Llavaneres. Amb zona comunitària i piscina. 
140m2 de sup., 4 hab i ascensor. Plaça pàrquing cotxe i dues motos a la fi nca.

PREU: 320.000€

Apartament d’1 habitació, cuina 
roure, saló-menjador amb sortida 
exterior a balcó.

MATARÓ - Via Europa R 23298

R 23303

MATARÓ - Peramàs

700€/mes

620€/mes

685€/mes

Pis de 91m2, 3 habitacions i 2 banys 
complets. Balcó tipus terrassa de 
12m2. Amb ascensor.

R 23248

MATARÓ - Cerdanyola
Pis tipus dúplex sense ascensor, 
3 habs i terrassa independent d’ús 
privat!

Ampli pis de 90m2 i 3 habs, calefaccio 
i aire acondicionat. Disponible al mes  
d’octubre.

MATARÓ - Escorxador R 23229

R 22212

MATARÓ - Z. Vallveric

750€/mes

Ampli pis molt lluminós, completament 
exterior, moblat i equipat amb electro-
domèstics.

MATARÓ - Camí Serra

850€/mes

Espectacular pis de 95m2 de 3 habs, 
amb acabats d’alta qualitat, totalment 
exterior amb molta llum. 

R 21864

1.050€/mes

Pis com nou, totalment exterior. Zona 
comunitària amb piscina, pàrquing 
i traster.

MATARÓ - Semi Centre

550€/mes

Pis seminou en fi nca de només 4 
veïns, amb ascensor i 3 habitacions.
Totalment exterior.

MATARÓ - Rocafonda R 23217

Pis amb molt d’encant completament 
reformat, 2 habitacions dobles i bany 
complet.

MATARÓ - Havana R 23322

590€/mes

590€/mes

R 21660

OCASIÓN 

DE LA 

SEMANA

El Masnou
c/Barcelona, 14

Premià de Mar
Gran Via, 218

Arenys de Mar
Riera Pare Fita, 30

Mataró
Rda. Prim, 82

L
L

O
G

U
E

R
S

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

94.000 €

2P URBENIA-INMOBILIARIA.indd   3 26/10/16   11:50



BLACK 
WHITE

DAY

&

MENÚ BLANC I NEGRE

DESCOMPTES ESPECIALS

DJ’S TOT EL DIA

COCKTAILS

dissabte

novembre
12

BLACK BLACK 
WHITEWHITE

MENÚ BLANC I NEGREMENÚ BLANC I NEGRE

DESCOMPTES ESPECIALSDESCOMPTES ESPECIALSDESCOMPTES ESPECIALSDESCOMPTES ESPECIALSDESCOMPTES ESPECIALSDESCOMPTES ESPECIALS

DJ’S TOT EL DIADJ’S TOT EL DIA

COCKTAILSCOCKTAILSCOCKTAILSCOCKTAILS

VINE VESTIT DE 
BLANC I NEGRE  I ET 

FAREM UN REGAL

Col·laboren:
PLAÇA DE CAN NOLLA 1,  
VILASSAR DE DALT - T. 937 537 184

dos anys junts!




