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• TASACIONES GRATUITAS, sin compromiso

• Presentación de estudio y plan de venta gratis.

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

¿VENDE SU PISO?
...PUES YA TIENE

UN REGALO

SÓLO POR ENCARGARNOS LA VENTA
LE REGALAMOS:

Cédula de habitabilidad.
Certificado energético.

25 ANYS
D’EXPERIÈNCIA
+ DE 13.000 IMMOBLES GESTIONATS

N. 1 EN VENDES

www.sucasa.es
+ Informació + immobles + fotos

97.000€

PARA ENTRAR A VIVIR
Ref. 12794 MOLINOS: Piso 1/2 altura en zona 
tranquila y a un paso colegios, parques, medi-
cos... 80m2. 3 dorm. (2 dobles). Salón comedor 
de 20m2. Cocina en buen estado con amplia 
galería. Baño completo reformado. 2 balcones,  
Puertas roble nuevas. Suelos gres. Ventanas de 
aluminio. Vivienda luminosa y exterior.

54.000€
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Pl. Cuba, 48, Mataró 
Tel. 93 757 12 82 
info@sucasa.es 4129

97.000€

PARA ENTRAR A VIVIR
Ref. 12794 MOLINOS: Piso 1/2 altura en zona 
tranquila y a un paso colegios, parques, medi-
cos... 80m2. 3 dorm. (2 dobles). Salón comedor 
de 20m2. Cocina en buen estado con amplia 
galería. Baño completo reformado. 2 balcones,  
Puertas roble nuevas. Suelos gres. Ventanas de 
aluminio. Vivienda luminosa y exterior.

T

86.000€

JUNTO  COLEGIOS
Ref. 12697 CERDANYOLA: Piso reformado 
para entrar a vivir. Tiene 78 m2 distribuidos 
en 3 dormitorios (actualmente 2), ambas 
dobles. Amplio salón. Baño completo. Cocina 
de roble con amplio espacio para mesa y con 
acceso directo a gran galería. Edifi cio sin as-
censor. Piso de media altura.

T 96.000€

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

T

168.000€

PLANTA BAJA DE POCOS AÑOS
Ref. 12758 Z./CAL COLLUT: Planta baja, pocos 
años de construcción con ascensor. 68m2, 2 habit. 
Baño completo con bañera. Cocina de haya semi-
abierta con pasaplatos.  Muy soleado. Zona ajardi-
nada para niños. Zona muy tranquila a tan sólo 5 
minutos de la playa. PARKING INCL!!

T

230.000€

ÁTICO DÚPLEX
Ref. 12651 Z/HAVANA:Excelente piso 80 m2 
2 plantas. 1ª Planta: salón-cocina, baño y 2 habitac. 
2ª Planta: Estudio habitación principal, baño. Ga-
lería de 5 m2. Terraza de 16 m2. Mejor que nuevo. 
Edifi cio de tan sólo 8 años.  A.A por conductos. 
Baño completo más aseo con ducha. Ventanas de 
aluminio climalit. Ascensor. Muy soleado!

T 267.000€T

BUENA COMPRA
Ref. 12753 VIA EUROPA: Perfectamente si-
tuado en una de las mejores zonas de Mataró. 
Magnífi co dúplex con terraza a nivel del salón 45 
m2. 90 m2 aprox. Salón comedor espacioso y lu-
minoso. Cocina equipada. 3 dor. planta superior. 
2 baños impecables. Suelos de parquet. A.A por 
conductos frío y calor.  Parking incluido.

189.000€

GRAN PISO
Ref. 12770 JUNTO RDA. PRESIDENT TA-
RRADELLAS: Edifi cio con ascensor, excelente 
piso 100m2, vistas. Totalmente exterior y solea-
do. EL MEJOR DE LA ZONA 4 habit (2 dobl). 2 
baños (1  suitte). Gran salón comedor 28m2. Am-
plia cocina 10m2 con offi ce 6m2. Balcón a plaza 
y galería espaciosa. No lo dude en visitarlo!!!

T

54.000€

¡ATENCIÓN INVERSORES!
Ref. 12740 CERDANYOLA SUR: EXCE-
LENTE OPORTUNIDAD. Piso de 1/2 altura sin 
ascensor. 50m2, 2 habitaciones. Comedor. 
Cocina. Baño y galería. Buen estado general 
pero sin reformas recientes. ideal gente sola o 
parejas. También muy enfocado a inversores 
que quieran alta rentabilidad (8,3 %)

T

129.500€

ROCAFONDA
Ref. 12795 JUNTO CTRA. DE MATA: Piso 
amplio con ascensor. 90m2, salón comedor 
amplio y exterior. Cocina buenas medidas con 
gran galería. 4 dor. (2 dobles). Baño completo 
y aseo de cortesía. Puertas de sapelly. Pocos 
vecinos. Junto a entrada y salida de autopis-
ta. Ideal para familias.   

T

206.000€

BUENA UBICACIÓN
Ref. 12768 ZONA PERAMÀS: Jto. ronda 
principal. Buen piso 87m2, buena imagen y 
ascensor. 3 dorm. (2 dobl). Salón comedor 
con balcón. Cocina muy amplia y equipada, 
integrada al salón y como nueva. Baño + aseo. 
A.A frío y calor. Puertas cedro. IMPECABLE, 
JUNTO SERVICIOS, COMERCIOS...!

T

157.500€

OCASIÓN POR PRECIO
Ref. 12778 SEMI CENTRO: Oportunidad!! Con 
ascensor, buen piso 80m2 con parking incluido 
Sin necesidad de reforma, bien distribuido. 3 dor 
(2 dobl) Salón comedor espacioso, soleado y 
bien orientado. Balcón exterior. Cocina actualiza-
da y equipada con galería. Baño compl. Calefac-
ción. Ventanas doble cristal.  ATENCIÓN!!

T

249.000€

VIVIENDA DEFINITIVA
Ref. 12759 CAMÍ DE LA SERRA: Especta-
cular piso 90 m2 alto con ascensor. En una de 
las mejores ubicaciones del barrio. 3 dorm. (2 
dobles) 2 baños. Amplio salón 25m2. Balcón a la 
calle con vistas panorámicas. Gran cocina de 12 
m2 con galería anexa. Muy soleado y totalmen-
te exterior. Parking incl.. MUY BONITO.

T
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situacions que, des de la meva opinió, són impor-
tants de veritat com és el cas de la necessitat de 
garantir que els més petits creixin en una societat 
millor i amb un ampli ventall d'oportunitats. Avui 
s'ha fet públic que moltes entitats socials i de lleure 
han deixat de rebre les subvencions previstes per-
què l'Estat Espanyol ha bloquejat els deu milions 
d'euros que havien de repartir-se entre més de 500 
associacions socials catalanes, algunes de les quals 
mataronines. ¿Com poden fer pagar les seves guer-
res als més petits i a aquells amb menys oportuni-
tats i així provocar que puguin quedar-se sense un 
pilar educatiu fonamental com és l'educació en el 
lleure? No hi ha dubte que el teixit associatiu con-
tinuarà la seva tasca encara que sigui en números 
vermells, perquè estan formades a base d'il·lusió i 
ganes de fer un món millor. Però la lluita de tots és 
garantir un futur millor del que ens hem trobat als 
nostres infants i joves.

Opinió: Laia Mulà

 Qualsevol que hagi anat a uns campaments, unes 
colònies, un casal d'estiu o a les activitats d'un dis-
sabte a la tarda sabrà que l'espai i el cau no només 
són un espai d'oci. És també un indret educatiu i de 
creixement on s'hi viuen situacions úniques i s'hi 
adquireixen valors que ajuden als infants a créixer 
com a persones tolerants i inclusives. Un dels pilars 
de la meva infantesa i, possiblement, de la de molts 
mataronins és l'esplai o el cau, espais que constru-
eixen un teixit associatiu molt ric que treballa amb 
milers d'infants i joves. A l'interior d'aquests, es pot 
rebre una educació en el lleure rica i variada gràcies 
als voluntaris i treballadors de les entitats, un tipus 
d'educació en valors diferent i complementària a 
l'adquirida a les escoles i les llars dels infants.

Vivim un moment convuls i en canvi constant en 
el que l'actualitat política ocupa els mitjans de co-
municació. Amb tants fets, sovint passem per alt 

Teixint el futur

L’ENQUESTA

Dones suport a l'article 
155 de la Constitució?

58,2% No
39,7% Sí
2% Ns/Nc

MARC FLYNN

LA PREGUNTA

Consideres les eleccions 
del 21-D com un nou 
plebiscit?

BRUTÍCIA SUBMARINA

La perseverança de la convocatòria mensual de Teixit de Dones, cada 
25 de mes, contra les violències masclistes va en paral·lel a la xacra 
que suposa que es mantinguin les dades de dones mortes a mans 
d'assassins de gènere.

APLAUDIT: L'actor mataroní és 
nominat als Premis Butaca pel seu 
paper en el musical 'El Despertar 
de la Primavera'. Bravo per ell.

CASTIGAT: Cada cop que es fan 
neteges del fons marí són colpido-
res les dades de quilos de deixalles. 
Som molt bruts com a societat.

VOTA L'ENQUESTA A:

 Daniel Ferrer 

Davant de tot
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FEBRE BOLETAIRE
Mataró viu la Fira, l’exposició i les Jornades 
Gastronòmiques dedicades als bolets
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Cicle de teatre ‘made in Mataró’
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 Foto antiga Les portades

  Era una botiga de les més esti-
mades per molts infants mataro-
nins i també per gent de més edat 
que, si miraven a l'aparador, se'ls 
feia la boca aigua. La Confi teria 
Isern de La Riera –que també tenia 
establiment a Santa Maria– era un 
d'aquells comerços que infereix 
caràcter al passat quan es recor-
da. Era molt popular pels confi ts 

La Confiteria Isern

que preparava per banquets de 
comunions i batejos, molt popu-
lars a l'època.

S'hi podien comprar tot tipus 
de dolços, licors i conserves de 
tot tipus i era una d'aquelles bo-
tigues a les que s'acudia en dies 
especialment senyalats. Un record 
dolç i llaminer del passat.

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

si tens fotos antigues que trobes interessants, curioses... 
i les vols veure publicades a la secció la foto antiga d’el tot

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

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

Foto antiga 1793.indd   1 31/10/17   18:07



El meu secret? 
El producte 
més fresc!

El meu secret? 
El producte 
més fresc!més fresc!

El meu secret? 
El producte 
més fresc!
Paula Alós 
MATARONINA I GUANYADORA 
DE MASTERCHEF JUNIOR 4
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VERDURES DELS NOSTRES 
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MERCATS DE 
MATARÓ

www.mataro.cat/c0llitsacasa www.mataro.cat/c0llitsacasa 

Mataró, ciutat de mercats 

A partir de l’11 de novembre,
Sorteig de 100 carretons d’anar a plaçacomprant productes de Collits a casa

Visita guiada 
a pagès 
DIUMENGE 12 DE NOVEMBRE 
Cal inscripció prèvia al 937 582 458

10 h • Visita a Can Portell Vell

Xerrada 
A l’Espai e-Àgora del 
mercat de la plaça de Cuba

DISSABTE 16 DE DESEMBRE 
10.30 h • Perquè és necessari 
consumir proximitat 
A càrrec de Paco Cerviño, enginyer 
agrònom i president de l’associació 
agroambiental Temps de Saó

“Demos” de cuina 
Espai e-Ágora del mercat de la pl. de Cuba. 
Cal inscripció prèvia al 937 582 458

DISSABTE 18 DE NOVEMBRE
11 h • Cuina Junior > Paula Alós 

DĲ OUS 30 DE NOVEMBRE
18 h • Cuina de temporada 
> Restaurant Fogons Gastro-Bar

 Collits_TOTmataro.indd   1 23/10/17   14:50



comercial de moda situat a la 
Rambla de Mataró que aviat com-
plirà 100 anys. Un establiment amb 
capacitat d'adaptació als nous es-
cenaris i a les tendències de moda 
més actuals.

La FAGEM reconeix cada any 
la tasca d'una persona o institu-
ció que ha fet molt per l'associa-
cionisme empresarial. Enguany, 
aquest reconeixement va ser pel 
Gremi d'Hostaleria i Turisme de 
Mataró i Maresme, entitat empre-
sarial sense afany de lucre fundada 
l'any 1936. Sota la direcció d'En-
ric Bartrés i Garcia, el Gremi, que 
l'any passat va complir 80 anys, és 
un dels més antics de Catalunya.
Roser Vives, propietària de La 
Formatgeria del carrer de Santa 
Maria de Mataró, va ser premiada 
com a jove empresària per la seva 
iniciativa.

Una nova categoria
La FAGEM ha impulsat un nou 
premi a la dona empresària per tal 
de reconèixer la seva trajectòria. 
La Junta va decidir atorgar aquest 
premi a Isabel González, propie-
tària de la perruqueria Bel. | L.M.

 La Federació d'Associacions i 
Gremis Empresarials del Maresme 
(FAGEM) va celebrar per desè any 
consecutiu la jornada que reuneix 
als empresaris de la comarca per 
lliurar els premis FAGEM 2017. El 
Restaurant Turó del Sol de Sant 
Vicenç de Montalt va ser el lloc 
escollit per aquest esdeveniment 
que va reunir uns 200 empresa-
ris de la comarca i pel lliurament 
dels premis que atorga anualment 
la FAGEM. Els premiats enguany 
van ser l'establiment Serras 1919, 
el Gremi d'Hostaleria i Turisme de 
Mataró i el Maresme, la jove em-
presària Roser Vives i la trajectòria 
d'Isabel González.

Gairebé 100 anys
La Junta de la FAGEM des de fa sis 
anys atorga el premi a la Trajectòria 
Empresarial a una empresa que 
destaca per les accions desenvo-
lupades i els resultats obtinguts, 
un homenatge a la trajectòria em-
presarial que es distingeix per la 
seva contribució al desenvolupa-
ment socioeconòmic del territori. 
Enguany, aquest premi va recau-
re en Serras 1919, l'establiment 

El Gremi d’Hostaleria, la Jove Empresària Roser Vives 
i la trajectòria d’Isabel González també són premiats

Reconeixement a Serras 1919 
en els premis de la FAGEM

  El diari ABC va aparèixer dime-
cres 25 amb protagonisme mataro-
ní a la portada. El rotatiu il·lustrava 
amb la carta que la directora de 
l’institut Miquel Biada va enviar a 
les famílies informant de la con-
vocatòria de vaga estudiantil en 
el marc d’una peça pretesament 
informativa en la que es posava 
aquesta missiva i altres centres 
maresmencs com a exemple d’un 
suposat adoctrinament escolar. 

En la carta que Fàtima Prat va 
enviar als pares dels alumnes –se-
guint el protocol establert en con-
vocatòries de vagues estudiantils– 
es feia ressò de la motivació que 
l’entitat convocant –el Sindicat 
d’Estudiants– esgrimia per moti-
var l’aturada.  En aquest sentit es 
parlava de “repressió franquista i 
contra el 155” perquè amb aquest 
pretext va ser convocada l’acció.

Sense comptar amb l'institut
Des del Miquel Biada, Fàtima Prat 
–que és la que signa la carta– afi r-
ma que es va limitar “a trametre 
una informació que hi ha a la web 
del Sindicat d’Estudiants” i que el 
centre està treballant “amb norma-
litat absoluta”. Ningú del diari ABC 
ha contactat amb el propi Miquel 
Biada per tractar el tema. | CC

Usant una carta de la 
directora del centre

L’ABC ataca el Biada 
en portada acusant-lo 
d’adoctrinament

Foto de família dels premiats al sopar de la FAGEM 2017

L'Institut Miquel Biada  Arxiu 

 Cedida 

Ciutat núm. 1793 del 3 al 9 de novembre de 2017
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Busquen consensos des de la minoria 
El govern del PSC planteja en un document el full de ruta pel que queda de mandat  
i buscarà acordar amb el màxim de grups alguns dels grans projectes  

Política: Redacció

 El PSC de Mataró entoma el 
repte de tirar endavant el govern 
de Mataró en solitari, plenament 
conscient de la seva precarietat 
numèrica. Són només 6 dels 27 

regidors i a més es troben amb un 
bloc sobiranista que és obertament 
hostil a qualsevol proposta que du-
gui segell socialista. En els últims 
dies ha crescut la pressió indepen-
dentista sobre els comuns locals 
–etiqueta que s'autoadjudiquen 

ICV-EUiA i la regidora no adscrita– 
per forçar una moció de censura 
que, de moment, segueix sent una 
escena remota. Per no perdre la 
iniciativa política, els socialistes 
han posat sobre la taula un docu-
ment que vol ser el full de ruta de 

Daniel Ferrer 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat

Obertura 1-2 bases.indd   2 31/10/17   19:32



Alguns aspectes que posa negre sobre blanc el document 
són refer el planejament urbà de tot el sector del Mataró Parc 
–obrint la porta a negociar l'ampliació– el projecte pla d'impuls 
de desenvolupament comercial del Centre històric de la ciutat 
o posicionar la ciutat com a referent de l'economia social. En 
l'àmbit cultural apareix el nou projecte del Cafè Nou –però no 
se cita res de la Presó– i hi apareixen altres plans pendents 
de fa mesos com el de mobilitat, del Port o la reconversió de 
PUMSA. En aquests grans temes el PSC buscarà amplis acords. 
Té un any i mig fins a les pròximes eleccions.

Alguns dels consensos 
proposats al document 
de bases

l'any i mig que queda de mandat. 
Substitueix l'antic acord de govern 
signat amb CiU i és una velada 
aposta pels consensos en matèria 
de ciutat. El van presentar l'Alcal-
de David Bote i el Primer Secretari 
Juan Carlos Jerez, donant-li pàtina 
de ser "més d'esquerres" que l'an-
tic document però sense tancar la 
porta a cap aliança. Com Prat de la 
Riba i Domènech i Montaner amb 
les Bases de Manresa, Bote i Jerez 
han traslladat als diferents grups 
aquestes 'Bases per Mataró'. La 
tàctica és generar amplis acords 
que permetin sobreviure el govern 
des de la seva sorollosa minoria.

Contactes amb els grups
El document és la base de la ronda 
de contactes que el PSC ha fet amb 
els grups municipals. No és cap 
secret que amb qui ha tingut més 
bona sintonia, d'entrada, és amb 
Ciutadans i el Partit Popular. Ja van 
ser els suports dels grans acords de 
fa un any en matèria d'ordenan-
ces i tenen números de repetir rol. 
Però al PSC pot no interessar-li dir 
amb una mà que intenta accentu-
ar les polítiques a l'esquerra i amb 
l'altra signar acords concrets amb 
exactament el contrari. Per això la 
cuina socialista ha fabricat un do-
cument que recull l'esperit del més 
de mig mandat passat i el propòsit 
de socialitzar l'obra de govern a 
partir de grans acords que comptin 
amb el màxim suport. El Pla estra-
tègic Mataró 2022 és el paraigua 

Daniel Ferrer 

més gran sota el que s'aixopluga 
aquesta tàctica si bé el document 
planteja com el proper pas més 
important la definició del pla es-
pecial del TecnoCampus-Districte 
del Coneixement que podria fer-se 
públic en les properes setmanes.

Les Bases de Mataró recullen 
l'obra de govern feta i es marquen 
com a objectiu mantenir la despesa 
social i fomentar el desenvolupa-
ment econòmic i l'ocupació. Uns 
objectius el màxim de compartits, 
creuen al PSC.

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1793 del 3 al 9 de novembre de 2017
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 Sabem per les cròniques histò-
riques que el 14 d'abril de 1931 va 
ser a Mataró un dia pràcticament 
festiu, amb la gent celebrant al 
carrer la proclamació de la repú-
blica i una autèntica aglomeració 
davant l'Ajuntament, essent tes-
timoni de com el bust del Rei era 
precipitat des del Saló de Sessions, 
balcó avall. Els temps han canviat 
notòriament en tres quarts de segle 
i el 27 d'octubre del 2017, en l'ad-
veniment anunciat pel Parlament 
de la República Catalana les cele-
bracions van ser molt més íntimes.

Desenes de persones es concentren davant l'Ajuntament 
per brindar per la independència

Es van sentir petards als volts 
de quarts de quatre de la matei-
xa manera que ressonen quan es 
guanya alguna Copa d'Europa però 
ni que fos per l'hora o per la pola-
rització social no hi va haver cap 
mostra de fervor popular, cosa que 
sí que va passar a Barcelona ciutat. 
A Mataró, molts van seguir la fes-
ta per televisió i fi ns a la nit no hi 
havia convocada una celebració, 
convocada pel CDR de Mataró, 
que va congregar un centenar de 
persones a davant de l'Ajuntament. 
Van brindar i cantar.

La República comença amb 
celebracions íntimes a Mataró

Les persones concentrades per celebrar la república davant de l'ajuntament de Mataró  Daniel Ferrer 

Sí que es notava la transcen-
dència del dia fent un "zàping" 
per les xarxes socials o en alguns 
bars i restaurants els quals seguien 
pendents de la televisió. En alguns 
establiments els informatius es-
pecials substituïen les habituals 
programacions musicals, si bé en 
molts altres la vida seguia amb 
absoluta normalitat.

La reacció estatal als fets del 
Parlament no va comportar cap 
reacció apreciable. El dia del xoc 
entre DUI i 155, a Mataró, com a 
dia D va ser força íntim. | Cugat C

Ciutat
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  Els partidaris de la permanència 
de Catalunya dins Espanya tornen 
a sortir al carrer. Ho van fer diu-
menge a Barcelona i aquest dissab-
te repetiran convocatòria a Mataró. 
El mateix grup que va promoure la 
manifestació del passat 7 d'octubre 
ha difós aquesta nova manifestació 
pel dia 4, que tornarà a arrencar des 
de la plaça de Rafael de Casanova. 
Expliquen en la convocatòria que 
tornen al carrer "arran de la decla-
ració d'independència aprovada 
al Parlament, ja que no represen-
ta les sensibilitats polítiques de la 

El mateix grup promotor de la manifestació del 7 
d'octubre repeteix crida per a aquest dissabte

majoria de la societat catalana, 
ni de les altres possibilitats que 
existeixen dins el marc de la con-
vivència a l'Estat espanyol".

Volen una marxa pacífica
El grup torna a advocar per una 
marxa "pacífi ca i on tothom serà 
benvingut independentment de 
la seva ideologia" i demana es-
tar "sempre units sota la idea que 
Catalunya és i ha de seguir sent 
part d'Espanya". Com ja van fer 
en la marxa del 7 d'octubre, que va 
reunir més d'un miler de persones, 

Convoquen una nova marxa per la 
convivència i la unitat d'Espanya

La manifestació per la unitat d'Espanya del passat 7 d'octubre  Daniel Ferrer 

fan una crida a què els únics sím-
bols que es permetran seran les 
banderes de Mataró, Catalunya 
i Espanya. L'eslògan amb el que 
marxaran serà el mateix que en 
l'anterior ocasió: "Tots units a 
Mataró, millor junts tots a Espanya: 
Catalunya és casa nostra i Mataró 
es queda a Espanya"

En la manifestació del dia 7 d'oc-
tubre hi van prendre part, formant 
part de la capçalera, polítics del 
Partit Popular, Ciutadans i PxC. 
L'organització els convida a títol 
personal. | Redacció
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Casa Reial Espanyola. En segon 
lloc, es proposen traslladar aquest 
acord a la Casa Reial Espanyola, al 
Govern espanyol i al Govern de la 
Generalitat de Catalunya.

El text de la declaració aprovada 
destacava que el Rei d’Espanya és 
un personatge que mai s’ha sot-
mès a una votació i criticava que 
va qualifi car d’antidemocràtics, 
deslleials i irresponsables els re-
presentants electes del poble de 
Catalunya. A més, el Rei no va fer 
cap esment a la repressió policial 
ni a les prop de 900 persones fe-
rides per la Policia Nacional i la 
Guàrdia Civil el dia 1 d’octubre.

Un discurs contra les idees
Des de la CUP, els impulsors de la 
proposta, també van denunciar 
que “el Rei d’Espanya mai ha fet 
cap discurs contra la corrupció o 
contra les retallades, però en canvi, 
contravenint el paper de neutralitat 
política i ideològica que li marca 
la Constitució espanyola, sí que 
s’ha prestat a opinar en contra de 
les idees d’una part important de 
la ciutadania catalana”. | Laia Mulà

  La proposta de la CUP perquè 
l'Ajuntament posés fi  a les rela-
cions institucionals amb la Casa 
Reial va ser aprovada amb els vots 
dels grups municipals de CiU, ERC-
MÉS, VOLEMataró, CUP i ICV-
EUiA. Per la seva banda, però, els 
grups municipals del PSC, C’s, PP i 
PxC van votar en contra d'aquesta 
proposta, la qual criticava el posi-
cionament del Rei d'Espanya en 
el seu discurs després dels fets de 
l'1 d'octubre.

Els acords proposats en la de-
claració institucional aprovada 
són que l’Ajuntament de Mataró 
reprovi el discurs realitzat el 3 d’oc-
tubre de 2017 pel Rei d’Espanya 
i, conseqüentment, trenqui les 
relacions institucionals amb la 

La Junta de Portaveus aprova un text de la CUP com a 
censura al paper del monarca les darreres setmanes

Mataró trenca relacions 
institucionals amb la Casa Reial

  La Junta de Portaveus de l'Ajun-
tament de Mataró va aprovar una 
declaració institucional en con-
tra la persecució als alcaldes i 
càrrecs electes que han defensat 
el Referèndum a Catalunya. La 
declaració va ser presentada per 
VOLEMataró i també va denunciar 
les "pràctiques repressives" posa-
des en pràctica per l'estat espanyol 
contra el poble català. La moció 
va rebre els vots a favor de CiU, 
ERC-MES, VOLEMataró, la CUP i 
ICV-EUiA, mentre que el PSC es va 
abstenir i la resta d'agrupacions van 
votar-hi en contra: C's, el PP i PxC.

En el text de la proposta 
VOLEMataró va destacar que el 
Referèndum no era del tipus que 
volien però que la consulta era 
“una mobilització democràtica que 
pretenia expressar la voluntat so-
birana del poble català”. La moció 
condemnava la “resposta autorità-
ria del govern del PP i la Fiscalia” i 
els acusava d'incapacitat política. 
El text buscava instar a totes les 
institucions del Govern espanyol a 
fer política amb les institucions ca-
talanes “i no pas a judicialitzar els 
processos o reivindicacions del po-
ble català” i donava suport públic 
als 712 alcaldes de Catalunya que 
estan sent investigats. | Laia Mulà

Critiquen les pràctiques 
"repressives" de l'estat

Contra la persecució 
als alcaldes que van 
defensar l'1-0

El Rei Felip VI en el seu discurs del passat 3 d'octubre

Alcaldes anant a declarar  ACN 

 Cedida 

14

La moció va rebre el 
suport de la majoria del 
Ple amb el bloc 
sobiranista i ICV-EUiA
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Tens un Mac. Saps escollir.
Ara escull qui millor te’l cuidi. 

ASSESSORAMENT, VENDA
i REPARACIÓ APPLE & PC

Ara escull qui millor te’l cuidi. 

NOVES
INSTAL·LACIONS
C/ Joaquim Casas 7· Local 5· Mataró

www.simomac.net      639 700 801 
info@simomac.net simomac

 Anna Aluart 

La Via Europa és un dels eixos vertebrals de la ciutat  Daniel Ferrer 

L'últim barri ja és un referent
La Via Europa s'ha convertit en una de les zones més 
buscades per viure dins la borsa immobiliària local

Via Europa

Barri
a barri
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2 3 4

El mercat immobiliari és, molts 
cops, un barem oportú per cali-
brar l'estat d'un barri. Busquin pis 
i comprovaran que la Via Europa, 
el darrer nucli consolidat d'apun-
tar-se a la festa urbanística local, és 
una zona molt demandada.

Ho és precisament per aquesta 
joventut inherent a les seves cons-
truccions, sí, però també pel tipus 
de promoció que s'hi va fer i que 
en molts casos disposa d'un tipus 
de llar familiar que costa de trobar, 
amb aquestes facilitats, a cap altra 
zona de la ciutat.

D'aquesta manera s'ha anat 
consolidant el teixit social de la 
Via Europa i en totes les ramifi ca-
cions que neixen del gran vial que 
va simbolitzar el canvi de segle hi 
trobem exemples de comerç emer-
gent i facilitats per a mataronins 
que, en molts casos, són nouvin-
guts a la ciutat provinents de la 
mateixa Barcelona.

El barri de Via Europa és i se sent 
com a tal. En els seus inicis se'l va 
voler batejar com Nova Mataró 

 Fotografia 

 Anna Aluart 

però va fer més fortuna el nom de 
Via Europa. No volen ser, només, 
un pol residencial. Són la zona 
emergent de la ciutat.

Una de les crítiques que s'han fet a la Via Europa és que en el 
seu planejament predomini, quasi en exclusivitat, l'habitatge 
i que estigui dotat de pocs equipaments. Això se soluciona, 
segurament, pel fet que es tracta d'un dels barris més ben con-
nectats, immediats a elements de vital transcendència com el 
propi Hospital i veí d'altres barris importants com Cerdanyola, 
l'Eixample o el sistema Cirera-Llàntia.

Un planejament 
molt residencial

Lorem ipsum dolor sit ame
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Divisions d'oficina
Tancaments visual glass
Cobertes de piscina
lluernaris
Mallorquines
Mampares de bany
Persianes orientables
Reixes seguretat
Sistemes de protecció solar
Sostres mòbils

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

Instal·ladors oficials Garantia de qualitat

Exigeixi a les seves 
finestres la garantia i 
qualitat del marcat

PAGUI A 12 MESOS SENSE INTERESSOS

LA MILLOR GARANTIA AL SEU SERVEI

ILURO

ALUMINIS

La Matarona tornarà a la Via Europa després de diversos anys en un magatzem municipal

 La Matarona és, amb permís 
de la Laia L'Arquera o el Negrito, 
l'escultura pública més coneguda 
de la ciutat. És una creació modu-
lable que van signar Jaume Simon 

i l'enyorat Jordi Cuyàs i que presi-
dia el capçal de la Via Europa. Va 
ser retirada a l'inici de les obres 
dels enllaços viaris de la C-32 però 
torna a partir d'aquest mes. Pel 

 Arxiu 

Torna la Matarona
L'escultura de Jaume Simon i Jordi Cuyàs s'instal·larà de 
nou al carrer però canvia de rotonda

Record per Jordi Cuyàs

El retorn de la Matarona 

s'advé mesos després del 

traspàs d'un dels seus autors, 

l'artista Jordi Cuyàs

barri a barri Via Europa
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El retorn de l'escultura va ser reivindicat popularment  Arxiu 
La instal·lació de l'escultura 
ha de suposar una de les dar-
reres actuacions fetes a la 
zona, que en dos anys haurà 
canviat per complet amb un 
nou disseny de nus viari per 
la que és la principal entra-
da i sortida de turismes de 
la ciutat. El sistema Mataró 
Oest ha mutat per complet 
i s'espera, sobretot, que el 
diisseny nou sigui durador i 
definitiu en el temps. 

Un nus viari que vol, 
sobretot, ser 
el definitiu

proper dimecres 8 de novembre 
estan previstos els treballs que si-
tuaran de nou aquesta estructura 
de ferro ben a prop de la ubicació 
on es va fer més popular.

Torna la Matarona i en aquesta 
ocasió canvia de rotonda perquè 
l'antiga ubicació ja no existeix com 
a tal. Així, l'escultura passarà a 
presidir la plaça de Gran Bretanya  

que és la que reparteix la circulació 
just per sobre l'autopista, a tocar 
de l'Hospital i el Mataró Parc.

Amb aquesta nova ubicació i 
gràcies a la passera de vianants que 
hi ha, els mataronins en general 
i els de la Via Europa en especi-
al tindran una nova perspectiva 
d'aquesta escultura singular i tan 
estimada per la ciutadania.
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Diuen els habitants de La Llàntia 
de més antiguitat que es nota que 
el barri va estar pràcticament aïllat 
de la ciutat durant els seus inicis i 

que funciona quasi amb un eco-
sistema propi. És probable que 
aquesta causa arribi als nostres 
dies en forma d'una conseqüència 

que no té res de negatiu. La Llàntia 
històrica funciona, és un poble 
amb un petit comerç i un sistema 
social intern molt ric. Que duri.

 Anna Aluart 

L'antiga 'illa del nord'
Abans de la Via Europa i el creixement urbanístic de la 
ciutat, la Llàntia era un nucli força isolat

La Llàntia

Barri
a barri
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La Llàntia
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Paco López, a la seu de l'empresa situada a La Llàntia

 Com és el barri de la Llàntia?

Aquest és un barri molt agradable 
i tranquil format de gent treba-
lladora i obrera majoritàriament. 
Des del meu punt de vista s'hi viu 
molt bé i l'ambient entre veïns és 
agradable. És una zona  residencial 
i familiar molt segura que ja no té 
res a veure amb el que era abans, 
fa 20 o 30 anys, època en la qual 
a la Llàntia tenia fama de reunir 
molts drogoaddictes i de patir ro-
batoris habitualment.

Què és el pitjor de viure-hi?

Que hi ha massa pocs comerços 
perquè quan hem de comprar sa-
bates, roba, o qualsevol altra cosa 
ens hem de desplaçar cap al centre. 
Aquí només hi ha el Mercadona i 
poc més. Fa anys que és així i sem-
bla que no s'està fent res per activar 
el comerç a la zona. La part bona 
és que la connexió de transports 
públics amb el centre de la ciutat 
o el centre comercial de Mataró 
Parc és molt còmode i fl uida.

“És una zona familiar molt segura que no 
té res a veure amb el que era abans”
Entrevistem a Paco López, de l'empresa amb seu a la 
Llàntia 'Grúas y contenedores Agustín López'

I què creus que és el millor 
de viure-hi?

Crec que el fet que ens cone-
guem tots és molt positiu. Jo visc 
a Rocablanca però l'empresa està 
situada a la Llàntia des de fa uns 
quaranta anys i hi ha molt caliu 
amb els veïns de la zona. La majo-
ria dels nostres clients que tenim 
a l'empresa vénen de fora però a 
vegades treballem amb gent del 
mateix barri i som com una gran 
família.

barri a barri La Llàntia
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Paco López, a la seu de l'empresa situada a La Llàntia  Daniel Ferrer 
El barri de La Llàntia celebra la Castanyada amb dos vespres 
festius: el del passat 31 d'octubre i el de dissabte dia 4. La 
Festa de Tardor del barri es proposa barrejar la Castanyada i el 
Halloween com ja és tradició amb activitats variades al barri. El 
dissabte 4 de novembre a la tarda, els Geganters de la Llàntia 
organitzen una gran festa pels mataronins i mataronines. El 
plat fort de la festa tindrà lloc el dissabte dia 4 de novembre, 
en el que la festa continuarà amb un túnel del terror. Situat al 
local de l'Associació de Veïns de La Llàntia a partir de les 5 de 
la tarda, el túnel oferirà dos recorreguts: el més suau per als 
menuts de la casa fins a les 7 del vespre, i el recorregut pels 
més atrevits fins a les 10 de la nit. Per la seva banda, l'empresa 
Vilajocs oferirà jocs gegants variats, tots ells gratuïts. Els jocs 
seran oberts per a infants i adults i s'ubicaran just davant de 
l'Associació de Veïns del barri.

La Festa de Tardor del barri de la Llàntia va començar el di-
marts 31 d'octubre a la nit amb una barreja de la Castanyada 
i el Halloween. A partir de les 18.30h de la tarda una cercavila 
de disfresses i caramels al ritme del grup "iDrum percussió" va 
recórrer els carrers del barri. 

Continua la Castanyada a La Llàntia: 
Els Geganters organitzen un túnel del terror i 
una tarda de jocs gegants per a tots els públics

Com són els veïns de la Llàntia?

Penso que són gent molt implica-
da en cuidar el barri i fer-hi activi-
tats. Per exemple l'Associació de 
Veïns fa molt bona feina i compta 
amb molts voluntaris de la zona. 
Munten una festa d'estiu amb in-
fl ables i una gran xocolatada, i en 
general tothom col·labora.
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 El Parc de la Llàntia és un dels 
espais neuràlgics d'un barri cos-
terut com l'homònim. És zona de 
trobada, molt utilitzada a totes 
hores i és per això que millorar-lo 
lleugerament era un dels objectius 
que en les trobades entre veïns i 
Ajuntament sempre estaven so-
bre la taula. 

Ens en parla el regidor d'Espai 
Públic Miquel Àngel Vadell, que la 

setmana passada va presentar les 
petites actuacions: "Ens constava la 
petició que veïnal que el Parc de la 
Llàntia no té un espai ampli per fes-
tes o actes veïnals i que els agradaria 
disposar de més espai". L'AV notava 
aquesta falta de llocs, per exemple, 
quan a l'estiu fa les festes del barri. 
La proposta que l'Ajuntament es 
farà seva és la de desplaçar la zona 
de jocs infantils fi xes de la part alta 
on se situen ara fi ns a la zona més 
baixa del Parc. D'aquesta manera 
la zona que ara ocupa la zona de 
jocs quedarà de lliure disposició, 
mantenint la seva base de sorra, 
per quan sigui necessària. 

El Parc de la Llàntia afrontarà petites millores  Daniel Ferrer 

Obres al Parc de la Llàntia
Es desplaçarà la zona de jocs infantils per poder 
disposar de més espai a la part central 

Un dels efectes que s'espe-

ra aconseguir amb aques-

ta operació és evitar les 

concentracions de joves que 

practiquen el "botellón" al 

Parc de la Llàntia les nits del 

cap de setmana a la part 

La xacra del Botellón

Primera fase

Explica Vadell que aquesta és tot 
just la primera fase de millora del 
Parc de la Llàntia i que està dotada 

barri a barri La Llàntia
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Aquesta és la primera actuació de més que vindran al voltant d'aquesta zona  Daniel Ferrer 

de 50.000 euros de pressupost. A 
més del desplaçament dels jocs 
també s'actuarà sobre la jardine-
ria de la zona.

Un dels objectius d'aquestes 
obres també és erradicar l'ano-
menat "botellón" i l'incivisme. "Els 
veïns confi en que desplaçant la 
zona infantil no es practiqui el bo-
tellón, gràcies a la col·laboració de 
tots", explica Vadell.

El primer trimestre de 2018

El calendari de les obres públi-
ques sempre està subjecte a canvis 
però l'agenda amb la que treballa 
l'Ajuntament de la ciutat és que 
els treballs puguin començar en 
les pròximes setmanes i estiguin 
enllestits durant el primer trimes-
tre de 2018.

L'actuació al Parc de la Llàntia es completa amb el propòsit de 
treure els gossos d'aquesta zona i, així, evitar també la presència 
de les seves defecacions. La manera de fer-ho serà habilitant 
a la zona alta, a tocar del Carrer de Masnou, un petit espai que 
servirà de corre-can. D'aquesta manera, doncs, se segmenten 
els diferents usos del parc entre famílies, actes festius i els 
propis gossos i els seus propietaris.

També està previst un corre-can

núm. 1793 del 3 al 9 de novembre de 2017
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Cirera és un barri d'arrels profun-
des, agafades amb força a la ter-
ra com els ceps de la vinya que 
aquesta extensió costeruda de la 

ciutat acollia fa més d'un segle. 
Va ser un dels primers nuclis de 
població nouvinguda, de cases 
alçades a esforços i propines de 

temps i tot i els canvis profunds del 
seu entorn manté aquest esperit. 
De barri-poble. De coneixences 
creuades i un sentiment d'ajuda i 
solidaritat. Es demostra a les bones 
i a les dolentes, en motiu de festes 
o quan cal abanderar protestes. 

És ben cert que en un traspàs 
de poder entre regidors una de 
les recomanacions que el veterà 
va fer al novell va ser "a Cirera són 
pocs però no hi vulguis tenir pro-
blemes". I és que el barri ha estat 
caldo de cultiu de la lluita veïnal 
per la cohesió i el progrés a l'uní-
son de la ciutat i en contra de les 
diferents velocitats, segons zona, a 
què a vegades s'ha cuinat Mataró.

Cirera és petita però se sap pot 
de bona confi tura. Un barri histò-
ric, que es mira el futur conscient 
de l'aval del seu arrelament.

 Anna Aluart 

La plaça d'Antonio Machado al barri de Cirera  Arxiu 

Un barri d'arrels profundes
Cirera persisteix, petita i popular, enmig d'un entorn 
canviant essent fidels als seus origens

Cirera

Barri
a barri

Tot barri 13 Cirera.indd   2 31/10/17   19:00



Farmàcies

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

Obertes tot l'any de 9 a 22h

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

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

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

Obertes de dilluns a dissabte

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

/mes

IMPLANTE

CORONA
+

490€

CLÍNICA DENTAL MARMOL
ESPECIALISTAS EN IMPLANTOLOGÍA,
ORTODONCIA Y ESTÉTICA DENTAL

más que una clínica

facebook.com/marmolclinicadental

Síguenos en

    Más info en nuestra web:
www.marmolclinicadental.com

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

Mejoramos su presupuesto
manteniendo nuestra CALIDAD

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

*Un per pacient

DÉCIMO DE NAVIDAD DE REGALO 
POR CIRUGIA IMPLANTOLÓGICA*

CLÍNICA DENTAL MARMOL
ESPECIALISTAS EN IMPLANTOLOGÍA,
ORTODONCIA Y ESTÉTICA DENTAL

IMPLANTE
DENTAL

Mejoramos su presupuesto

 EL TOT 1793.indd   3 31/10/17   16:31



Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Diumenge 

5 

de novembre

12.00h // 
Casal l'Aliança Mataró 
(c. Bonaire, 25. Mataró). // 
Entrada: 7 €. 

LOS BARLOU, 
TRES GRANS DEL CIRC EN UN

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

'Passejada pel romanticisme 
i el segle XX'
Dissabte 4 novembre / 20.30h 
/ La Sala d'Argentona (Pl. Nova, 
Argentona) / Preu: 4€.
Concert. Veu: Isabel Ladrón de 
Guevara (soprano). Piano: Jordi 
Farran. Violí: Guillermo Carmona. 
Dins del 150è aniversari del naixe-
ment de Josep Puig i Cadafalch.

Pablo Guevara
Dissabte 4 novembre / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. Pujol, 26. Mataró) 
/ Taquilla inversa
La música d'aquest compositor 
refl ecteix l'etapa actual de la gui-
tarra fl amenca.

'Les Voix Humaines'
Diumenge 5 novembre / 19h / 
Teatre La Massa (Plaça del Teatre, 
3. Vilassar de Dalt) / Taquilla: 17€. 
Anticipada: 15€.
Concert per a viola de gamba de 
Jordi Savall. Xerrada prèvia (18h) 
a mans del mateix artista.

The E Street Project
Diumenge 5 novembre / 20h / 
L'Arc Cafè Cultural (c. Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa
Homenatge a Bruce Springsteen, 
un repàs de tota la seva música 
adaptada a la nostra llengua.

First dates 'Sarsuela per a dos'
Diumenge 5 novembre / 19h / 
Teatre Principal (c. de l'Esglé-
sia, 45-47. Arenys de Mar) / 

Anticipada: 10€. Taquilla: 12€.
Concert amb Aposta d’Opera. 
Mezzosoprano: Maria Campasol. 
Baríton: Vicenç Herrero. Actor: 
Martí Fabregà. Piano: Dolors Gil. 

TresCant
Dijous 9 novembre / 20.30h /  
Biblioteca Pompeu Fabra (Pl. 
Occitània, s/n. Mataró)
Polifonia i cançó tradicional dels 
Països Catalans: Amadeu Andrés, 
Isidre Caro i Jaume Elias.

Sandra Rodríguez i Carles 
Cañizares
Dijous 9 novembre / 21h / Cafè 
de Mar (c. Santa Rita, 1. Mataró) 
/ Taquilla inversa
Concert de veu i guitarra. Cicle de 
concerts 40è aniversari de l'Aula 
de música Masafrets.

Guia cultural

L'espectacle Set Up de Los 
Barlou arriba a Mataró amb 

circ amb monocicles, malabars, 
màgia i humor. El seu és un xou de 
bogeria frenètica i de riure cons-
tant, amb un trio que han fet del 
desastre, el caos i l’entre bambali-
nes el seu propi espectacle. Són 
Boni, Miner i Patillas, membres 
de Boni & Caroli, Los Gingers, 
Los Galindos o Los Chapertons. 
Un dream team a 
escena.

Agenda 1793.indd   2 31/10/17   17:54
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INFANTIL // 

Biblioteca Pública Pompeu 
Fabra (Pl. Occitània, s/n. Mataró).
Divendres 3 novembre / 18h: El 
Club dels Superagents Lectors: 'La 
immortal' de Ricard Ruiz Garzón.
Dissabte 4 novembre / 12h: 
Storytime: L’hora del conte en an-
glès 'Phantom Manor' a càrrec de 
Get It English.
Dimarts 7 novembre / 18h: L'Hora 
del Conte Especial: 'Els contes de 
Na Pitu Piturra'.
Dijous 9 novembre / 19h: Club 
Gomet Vermell, trobada literària 
per a nens/es de 8 a 10 anys. 

Biblioteca Popular Fundació 
Iluro (c. d'en Palau, 18. Mataró).
Divendres 3 novembre / 17.30h: 
El conte de la rotllana 'El Ratolinet 
de les dents', Bel Olid.
Dimecres 8 novembre / 17.30h: 
Art Time: 'Com es fa un llibre' de 
Cristina Sans.
Dijous 9 novembre / 17.30h: Els 
Dijous a la Biblio: 'El meu amic ex-
traterrestre', de Rocio Bonilla. 

Taller de Creació de Tardor
Dissabte 4 novembre / 12h / 
Biblioteca Municipal (c. Gran, 3-5. 
Argentona) / Inscripció prèvia: 
93.797.12.15.

Activitat infantil a càrrec de ReTalls. 
Campanya Solidària de recollida de 
material escolar o joguines noves. 

'Impressionats per la Natura'
Diumenge 5 novembre / De 17 a 
19h / Can Serra. Museu de Mataró 
(Carreró, 17. Mataró).
Taller familiar de tècniques d’im-
pressió amb els elements que la 
natura ens ofereix.

'Atresorem el passat'
Diumenge 5 novembre / 12h / Can 
Serra (Carreró, 17. Mataró).
Activitat familiar al voltant de la 
fi gura de Josep Puig i Cadafalch.

TEATRE /

'Oleanna'
Dies 3, 4 i 5 novembre / Divendres 
i dissabtes 21h. Diumenges 18h 
/ Espai Saleta (La Riera, 110. 
Mataró) / Online: 11€. Taquilla: 12€.
Peça delirant i controvertida de 
David Mamet. Direcció: Josep M. 
Rabassa. Producció Sala Cabanyes.

 ESPECTACLE /

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

núm. 1793 del 3 al 9 de novembre de 2017
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VERMUT LITERARI /

Vermut amb Pere Anglas
Dissabte 4 novembre / 12h / 
Molta Malta (c. d'en Xammar, 
5. Mataró)
Planeta Lletra convida l’autor 
a un vermut, xerrada i col·loqui 
perquè expliqui els secrets de 
l’escriptura de teatre i de guions.

TALLERS I CURSOS //

Taller de segells
Dissabte 4 novembre / De 10 a 
14h / Taller de Gravat (C. Josep 
Montserrat Cuadrada, 43. Mataró) 
/ Preu: 25€ (material inclòs)
Aprèn a fer i estampar els teus 
propis segells de goma.

Taller per nens i pares: 'Ja em 
moco sol'
Divendres 10 novembre / 18h / 
Clínica Issa (c. Nou, 46. Mataró) 
/ Preu: 25€/família. Inscripció 
prèvia: 93 790 22 14 i gemma@
clinicaissa.com.
Estratègies i tècniques per fer una 
higiene nasal efi caç, amb el conte-
joc 'En Max i el moc Muk'. Per a fa-
mílies amb nens/es de 3 a 6 anys.

XERRADES I LLIBRES /

Recital poètic: Homenatge a 
Núria Florenza i Serra
Divendres 3 novembre / 19h / 
Biblioteca Antoni Comas (Mataró)
Lectura conjunta de poemes de 
Núria Florenza i d'Albert Pera, acom-
panyades d'audició de música.

'Tonalitats i temperaments, de 
Bach a Beethoven'
Dimarts 7 novembre / 18h / Col·legi 
Aparelladors i Arquitectes Tècnics 
(Pl. Can Xammar, 2. Mataró) / 5€.
Cicle de conferències "Què cal sa-
ber per gaudir d'un concert", a càr-
rec de Joan Vives, músic, locutor 
i redactor de Catalunya Música.

'Moros i catalans'
Dimarts 7 novembre /  19h / 
Biblioteca Antoni Comas (Mataró)
Presentació del llibre de Dolors 
Bramon: creences, falsos mites i 
curiositats de la presència islàmica 
a Catalunya.

'L'etapa formativa de Puig i 
Cadafalch. Idees i referents'
Dimarts 7 novembre / 19.30h / 
Sala d’Actes Fundació Iluro (C. 
Santa Teresa, 61. Mataró)
Conferència del Dr. Joaquim 
Graupera, historiador de l’art.

Facciamo due chiacchiere
Dimarts 7 novembre / 19h / 
Biblioteca Pompeu Fabra (Pl. 
d’Occitània, s/n. Mataró) 
Trobada literària en italià: amb  
l'obra "Fai bei sogni", de Massimo 
Gramellini.

'Conservació marina: l'estudi 
de l'ecologia del moviment de 
peixos litorals'
Dimecres 8 novembre / 19.30h / 
Agrupació Científi co-Excursionista  
(Ptge. Pou d'Avall, 1. Mataró)
Conferència a càrrec d'Eneko 
Aspillaga. Dins el cicle "Tronades 
cientifi conaturalistes 14".

Documental del mes: 'Amazona'
Dimecres 8 novembre / 19.30h 
/ Cafè de Mar (c. Santa Rita, 1. 
Mataró) / Preu: 3€.
Una història fascinant entre dues 
dones, mares i fi lles. Direcció: Clare 
Weiskopf.

Biblioteca Antoni Comas  (c. 
Prat de la Riba, Mataró)
Dimecres 8 novembre / 18h: L'Hora 
del Conte especial Setmana de la 
Ciència: "El barret verd: contes 
científi cs".
Dijous 9 novembre / 19h: Club 
Gomet Vermell, trobada literària 
per a nens/es de 8 a 10 anys. 

Buc de contes
Dijous 9 novembre / 17:30h / 
Buc de llibres (Muralla Tigre, 31. 
Mataró).
Narració del conte "Superpenat", 
de Matt Carr.

VARIS /

Sortida a buscar bolets per a 
l’exposició
Dissabte 4 novembre / De 8 a 
12h / Passeig del Callao (Mataró)
Sortida a recollir bolets per diver-
sos indrets del Maresme. Punt de 
trobada: a les 8h al passeig del 
Callao, al costat nord-est del Centre 
Natació Mataró. Cal portar cot-
xe, cistell i ganivet. Seran classi-
fi cats a partir de les 12h al Museu 
de Mataró, i exposats a la 33a 
Exposició de Bolets del Maresme.

Concurs: 'El Superdictat'
Dijous 9 novembre / 19h / 
Biblioteca Antoni Comas (Mataró)
Dictat de paraules amb tres nivells 
de difi cultat, amb premis per als 
tres primers classifi cats. Concurs 
obert a totes les persones majors 
de 18 anys.

FAMILIAR /

'Menuda Comèdia'
Diumenge 5 novembre / 18h / La 
Sala (Plaça Nova, Argentona) / 
Taquilla: 7€. Anticipada: 6€. 
Espectacle familiar a càrrec de la 
Cia. Jordi del Rio. Intèrprets: Jordi 
del Rio i Elisa Jorba. Història d'una 
ciutat i d'un teatre molt especial.

Agenda www.totmataro.cat/agenda 
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VISITA GUIADA /

Materialitz'art en família
Diumenge 5 novembre / De 
12 a 14h / Casa Coll i Regàs. 
Fundació Iluro (C. d’Argentona, 
55. Argentona) / Preu: 6€.
Visita  a la Casa Coll i Regàs, que et 
permetrà descobrir el modernis-
me i imaginar el futur de Mataró.

commemoratiu. 21h Sopar po-
pular (Adults: 15€. Infantil: 8€). 
23h, Entrega d'obsequis. 23:30h, 
Concert amb Ignorantes. Per aca-
bar, DJ Manel.

RUTES I VISITES //

Ruta Puig i Cadafalch. Mataró 
- Argentona
Dissabte 4 novembre / 10h / Des 
de l'Ajuntament de Mataró / Preu: 
10€ / +65 anys i de 8 a 16: 7,50€ 
/ gratuït fi ns a 7 anys.
Visita guiada a diversos edifi cis 
modernistes de l’arquitecte Josep 
Puig i Cadafalch.

Conjunt barroc dels Dolors
Dissabte 4 novembre / 11.30 
i 17.30h / Basílica de Santa 
Maria (Mataró) / Inscripcions: 
659.132.649. Preu: 8€. Estudiants 
i jubilats: 6€.
Visita guiada per descobrir  l'obra 
del pintor Antoni Viladomat.

Mataró, un passeig per la 
història
Diumenge 5 novembre / 11h / 
Ajuntament de Mataró
Visita guiada per la ciutat, a través 
d’anècdotes i lectures.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

'El Gaudí jove'
Dijous 9 novembre / 19.30h / Nau 
Gaudí (c. Cooperativa, 47. Mataró)
La seva relació amb el cooperati-
visme mataroní als anys 70 i 80 
del segle XIX. Conferència a càr-
rec de Jordi Pomés, historiador.

'El boomerang subcutáneo'
Dijous 9 novembre / 19.30h / Buc 
de Llibres (Muralla del Tigre, 31. 
Mataró) 
Recital poètic amb Jaume Muñoz, 
Iñaki C. Nazabal i Danilo Facelli.

'Tinc ansietat i/o depressió. 
Què puc fer per superar-ho?'
Dijous 9 novembre / 19h / Fundació 
Hospital (c. Sant Pelegrí, 3. Mataró).
Xerrada a càrrec de Teresa Gomis, 
psicòloga especialista en trastorns 
afectius i trastorns d’ansietat.

FESTES i FIRES //

Firocasió Tardor
Dies 2, 3 i 4 novembre / De 10 a 
21h / La Rambla de Mataró
El comerç de la ciutat surt al car-
rer amb productes d'outlet, ocasió 
i descomptes. Organitza: Unió de 
Botiguers de Mataró. 

Festa dels 25 anys Diables 
d'Argentona
Dissabte 4 novembre / Plaça de 
l'Església (Argentona).
17:30h, Gimcana Familiar-Circuit 
d'Orientació. 18:30h, Ballaruca 
i xocolatada amb Jaume Barri. 
19:30h, Cercavila fi ns al mural 

ATENCIÓ CIUTADANA

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

Tel. Civisme 900 859 009

Centraleta 93 758 21 00

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

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

CENTRE PER A LA IGUALTAT I 
RECURSOS PER A LES DONES

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

POLICIA LOCAL 092

 Ajuntament de Mataró  
 @matarocat 
 www.mataro.cat

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

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

OFICINA DEL DEFENSOR  
DEL CIUTADÀ  C. de Cuba, 47  
/ Tel. 93 758 24 99
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Ateneu de la Fundació Iluro 
(La Riera, 92. Mataró).
De l'1 al 30 novembre. Inauguració: 
divendres 3 de novembre a les 
19.30h: 
• Concurs Internacional de Foto-
grafi a Puig i Cadafalch 2017.
Fins al 19 de novembre: 
• "Rovira Brull i el tren": col·lecció 
particular de locomotores. 
Fins al 5 de novembre:
• Col·lectiva Sant Lluc 2017.

'Arran del camí Ral, de 
Barcelona a Arenys de Mar 
(1880-1920)'
Biblioteca Pública Pompeu Fabra 
(Pl. Occitània. Mataró) / Del 6 al 
30 de novembre.
Exposició documental sobre el con- 
tingut del llibre.

Joel Hidalgo
L'Arc Cafè Cultural (d'en Pujol, 26. 
Mataró) / De l’1 al 30 de novembre.
Exposició de fotografi es, poesia 
i dibuixos.

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

'Un arc, un iglú, una ciutat'
Nau Gaudí (C. Cooperativa, 47. 
Mataró). Fins al 14 de gener 2018. 
Visita guiada: diumenge 5 de no-
vembre a les 12h.  
Obres de la col·lecció "la Caixa" 
d'Art Contemporani.

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

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

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

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

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

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

Josep Puig i Cadafalch 
Biblioteca Popular Fundació Iluro 
(C. d’en Palau, 18. Mataró) / Fins 
al 30 de desembre.
Recull bibliogràfi c.

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

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

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

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

'Superfícies'
Museu del Càntir (Pl. Església, 
9. Argentona) / Fins al 26 de 
novembre.  
Exposició de pintures tàctils de 
Maria Cusachs.

MOSTRA /

33a Exposició de Bolets del 
Maresme
Plaça de l'Ajuntament (Mataró) / 
Del 4 al 10 novembre. Ds-dg 10-
21h; dl-dj 9-14h i 15-19h; i dv 9-14h.  
Mostra representativa de la di-
versitat de bolets del Maresme 
a inicis de novembre. 

INAUGURACIÓ /

'Romà Panadès entre llibres'
Dòria Llibres (C. d’Argentona, 24 
Mataró). l Inauguració: divendres 
3 novembre a les 19.30h. Fins 
al 27 de novembre.
Exposició de petit format per 
a apropar-se a la intimitat dels 
llibres.

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

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

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

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

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

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

Sèniors

Harmonia i convivència

Qui més qui menys s'adona de tro-
bar-nos davant d'una possible con-
frontació social, en el camí legítim 
cap a la construcció d'una Catalunya 
segle XXI. La saviesa dels anys hauria 
de servir per recomanar compor-
taments favorables a l'harmonia, 
convivència, empatia i amor, fent 
un especial èmfasi en l'harmonia, 
en una població mundial de més 
de 7.000 milions de persones, totes 
elles diferents, L'harmonia musical 
s'aconsegueix, quan diferents notes 
sonen bé. El mateix passa de forma 
analògica, amb el comportament 
harmònic d'una persona o un ter-
ritori, que figuradament tenen una 
música especifica, agradable i plaent, 
que cal respectar per fer possible la 
convivència. La immersió lingüística 
del català, és un clar exemple har-
mònic de cohesió social, en una po-
blació plurilingüística. Cada territori 
té una música harmònica pròpia, ni 
millor ni pitjor que d'altres, com per 
exemple passa amb les sardanes o 
les sevillanes.

La base harmònica de Catalunya 
se sustenta en tres pilars. El desig 
més ampli possible de llibertat. El 
treball i l'esforç per aconseguir una 
millor qualitat de vida. Finalment 
les vies del diàleg i del pacte amb 
plantejaments pacifistes. Per a fer 
possible la convivència harmòni-
ca i cultural del seu territori. Cal 
evitar sobretot que en àmbits pro-
pers locals, una persona canviï de 
vorera, per no topar-se amb una 
altra que pensa de forma diferent. 
L'empatia i l'amor als altres, són la 
base emocional per conviure, a les 
que cal afegir l'harmonia especifica 
de cada persona o territori que eviti 
notes discordants.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com

Dissabte 11 de novembre: 
19.30 h / Casa Coll i Regàs. 
Carrer d’Argentona, 55.

Demarcació de Barcelona

Organitza: Col·laboren:

Ca l’Arenas. Centre d’Art 
del Museu de Mataró
Carrer d’Argentona, 64

Dv de 17 a 20h, ds d’11 a 14h 
i de 17 a 20h i dg d’11 a 14h

5a Mostra d’Arquitectura 
del Maresme

 

14a Edició dels 
Premis Puig i Cadafalch: 
Concurs d’idees Recuperem la 
Muralla d’en Titus

2n Premi Puig i 
Cadafalch del Maresme

ACTE DE LLIURAMENT 
DE PREMIS

EXPOSICIÓ
De l’12 de novembre 
al 10 de desembre
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• Cursos i activitats: anglès, ca-
talà, conversa en anglès, club de 
lectura, taller de memoria, català, 
informàtica, photoshop, puntes de 
coixi, patchwork, pintura i dibuix, 
pintura sobre roba, modisteria, art 
fl oral, manualitats, tai-txi, qijong, 
seitai, gimnasia rítmica, balls de 
saló, balls en línia, sevillanes, cas-
tanyoles, country, caminades. • 
Coral: falten cantaires. 

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

CASALS //

Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Excursions: divendres 24 de no-
vembre, Visita al Monestir de Sant 
Cugat, dinar a Vallirana i a la tarda 
assistència al musical "Cabaret" 
al Teatre Victòria de Barcelona 
(preu: 69€). • Actuacions: dimarts 
7 de novembre a les 17h, actuació 
musical del grup 'Gatassa' amb 
"Espectacle de Tardor". • Ball di-
mecres 16,30h a la Sala del Bar. • 
Activitats i tallers: Pintura a l’oli. 
Puntes coixí. Coral. Informàtica. 
Artesania. Grup Musical.

Casal de la gent gran del Parc 
de Mataró. C. Corregiment, 28. 
Mataró. Tel: 93.757.13.17. 
• Viatges: Sortida prenadal a 
Pineda, del 24 al 26 de novem-
bre, preu 139€ (regal d'un mag-
nifi c lot de nadal). • Balls: Ball, 
cada diumenge i festius a les 17h. 
Sopar ball, segon dissabte del mes. 

núm. 1793 del 3 al 9 de novembre de 2017

ACTIVITATS //

Energies renovables: "Per una 
millor efi ciència energètica"
Dimecres 8 novembre / 18h / 
Foment Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).  
Aules Sènior de Mataró d'Extensió 
Universitària. Conferència a càr-
rec d'Assumpta Farran, Directora 
de l’Institut Català de l’Energia.

'La importància de seguir bé 
els tractaments mèdics'
Dimarts 7 novembre / 17h / 
Residència El Mirador (C. De 
Capcir, 90. Urbanització Can 
Quirze. Mataró) 
Conferència de Carmina Subirana, 
farmacèutica. 16è cicle d’activitats 
formatives per a la gent gran.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: Carrer d'en Xammar, 11. 

Formulari: totmataro.cat/agenda

Gent gran
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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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El Quadis guanya al "Cata" i al Navarra, i s'enfi la al 4t lloc

DUES DOTZENES 
EN QUATRE DIES

núm. 1498
Del 3 al 9 de novembre de 2017

totel Esport
www.eltotesport.com
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LLEGEIX L'ENTREVISTA COMPLETA A WWW.TOTMATARO.CAT

Staff
Suplement coŀ leccionable
d'informació esportiva

NÚMERO 1498 | 2A ÈPOCA 

Telèfon: 937 907 098 

redaccio@eltotesport.com

www.eltotesport.com

Redacció: Josep Gomà 
Disseny: Joan Guillén
Col·laboren: Ferran Ángel, Da-
niel Ferrer (fotos), Àlex Gomà, 
Jordi Gomà, i els serveis dels 
clubs.
Edita: El Tot Mataró S.L.

el Esporttot
Lluc Bertran
Waterpolo  Quadis CN MataróEl Personatge

El jugador del planter 
amb un paper important 
aquest inici

Opinió Cugat Comas
Periodista el Tot Mataró

Fa uns anys, no sé si se'n recorden, 
l'onzè mes de l'any s'associava de 
forma automàtica amb l'època de 
més fluixera del Barça de futbol. 
Cada novembre s'hi entrebancava. 
Quan no era amb els uns era amb 
els altres i els barcelonistes arri-
bàvem al pont de desembre ja de 
trascantó. Amb un amic amb qui 
ens agrada dissertar sense arribar 
a discutir ho recordàvem quan, 
de forma oportuna cada any per 
aquestes dates, ell em deia que això 
del canvi d'hora és un invent del 
diable i jo li deia que a mi mai m'ha 
molestat la foscor. De fet, en matè-
ria esportiva, sempre l'he trobat un 
entorn bonic.

Quan entrenàvem de petits, a 
fora i la foscor freda ens convertia 
la temperatura del cos en un baf fu-
mós per tot el cos volia dir que l'any 
ja anava de veres i que, segurament, 
començava la vianda de la lliga. I 
els partits d'aquesta època notaven 
la preparació prèvia: cada cop es 
juga millor i s'està una mica més 
per la feina. Convé apreciar-ho.

Novembre és un mes estrany. Al 
Barça se li indigestava i pot sem-
blar un mes fat, faltat de substàn-
cia. Ens passa als que ens agraden 
les bicicletes, per posar un exem-
ple, que velen l'hivern a bon recer 
–o preparant l'última potinga– 
abans la primavera no ho encen-
gui de nou la metxa. Els esports 
d'equip es clouen a la regularitat 
de la Lliga i sols la programació de 
neu representa un estímul nou. Si 
sou de filiació americana, anireu 
servits amb l'NFL, aquesta NBA 
que tot just comença a despuntar 
o les finals del beisbol. Un amic 
hi està enganxat i trobo que tam-
bé té mèrit. Té la meva empatia 
solidària.

Novembre és el preludi de l'úl-
tim mes de l'any, el germà pobre 
del desembre que tot ho arrossega 
i clou. Època de fer-se vell i –per 
què no?– aprofitar que fa fresca per 
retrobar esports i aficions. M'ho 
proposo i convido a fer el mateix: a 
aprofitar el bon moment del nostre 
esport. En directe, clar.

Esport de novembre
Amb la fosca del canvi d'hora això ja va de debò

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO

Agenda
CASA

WATERPOLO Divisió Honor Mas.
QUADIS CNM - CN BARCELONA
Dissabte 4 | 13 h | Complex Joan Serra
TENNIS TAULA Divisió Honor Mas.
QUADIS CNM - RIPOLLET
Dissabte 4 | 17 h | Complex Joan Serra

VOLEIBOL 1a Estatal Fem.
UEC LG CV MATARÓ - LLEIDA
Dissabte 4| 18 h | Pav. Euskadi
HANDBOL Divisió Plata Fem.
JOV. MATARÓ - DOMINICOS
Dissabte 4 | 18 h | Pav. Teresa M. Roca
HANDBOL 1a Estatal Masc.
JOV. MATARÓ - OAR GRÀCIA
Dissabte 4 | 20:15 h | Pav. Teresa M. Roca
HOQUEI PATINS Nac. Catal. Fem.
CH MATARÓ- LLORET
Dissabte 4 |19:15 h | Pavelló Jaume Parera 

BÀSQUET Lliga EBA Masc.
MATARÓ PARC BOET- ROSER 
Dissabte 4 | 20 h | Pav. Eusebi Millán

FUTBOL 2a Catalana
CE MATARÓ - SANT POL
Diumenge 5 | 17 h | Mpal. Centenari
FUTBOL 3a Catalana
MOLINOS - CIRERA
Diumenge 5 | 12 h | Mpal. Vista Alegre-Molins
FUTBOL 3a Catalana
ROCAFONDA - MATARONESA
Diumenge 5 | 16 h | Mpal. Rocafonda

+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM

TOTESPORT 1498 (1-6).indd   2 31/10/17   19:27



www.eltotesport.com |  P. 3WATERPOLO

12 QUADIS CN MATARÓ

5  WP NAVARRA

QUADIS CN MATARÓ: Mario Lloret, 
Ramito Veich (3), Josep Puig, Marc Cor-
balán, Víctor Fernàndez, Edu Mínguez, 
Lluc Bertran (2), Loste, Àlex Codina (1), 
Pol Barbena (1), Samu Ruiz, Germán 
Yáñez (5) i Xavier Casabella (ps).

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

DIVISIÓ HONOR 
MASCULINA

El Quadis va guanyar els dos 
partits de forma molt solvent

El Quadis CN Mataró va guanyar 
el dimecres a la piscina Sant Jordi 
davant el "Cata" obtenint la prime-
ra victòria de la lliga, en un partit 
que va solucionar en un gran segon 
quart (1-5), i en el qual va guanyar 
els quatre parcials.

El dissabte davant el Navarra va 
començar bé (5-0), però la cosa es 
va complicar amb el 5-3, penal en 
contra i expulsió de 4 minuts per 
a Corbalán. Però Mario Lloret va 
aturar el penal i el Quadis va treu-
re el caràcter per fer un parcial de 
3 a 0 en inferioritat, amb Germán 
Yáñez i Ramiro Veich letals amb 
els seus xuts exteriors. Al final el 
jove Lluc Bertran es va afegir a la 
festa amb dos gols.

El Barceloneta ja està 
sol al capdavant
4a jornada (28 octubre)
QUADIS CN MATARÓ- Navarra............12-5
CN Barcelona- Catalunya .................. 13-5
Molins- Terrassa ...................................8-13
Canoe - Echeyde ...................................12-6
Sabadell - Barceloneta ........................ 7-8
Mediterrani- Sant Andreu ................ 10-10
3a jornada (25 octubre)
Catalunya - QUADIS CNM  ...................4-12

Classificació 

Barceloneta 12, Terrassa 10, Sabadell 
9;  Sant Andreu, QUADIS CN MATARÓ, 
Canoe 7;  CN Barcelona 6; Medite-
rrani 5; Navarra 3; Molins, Tenerife 1, 
Catalunya 0.

5a jornada (4 novembre)
QUADIS CN MAT. - CN Barcelona (13 h)

Dissabte un gran partit
El Quadis rep un equip amb el qual ja 
s'ha enfrontat dues vegades aquesta 
temporada, amb dues victòries, a la 
Supercopa (7-6) i a la Copa Catalunya 
(11-7). Els cenebistes ja han jugat 32 
vegades en partit de lliga aquí com a 
visitants i han obtingut 26 victòries, 
entre elles les dues dels quarts de 
final del darrer "play-off" (4-5 i 8-9).

Pòquer de líders
2a jornada (28 octubre)
LA SIRENA CNM - Rubí ....................... 22-6
Dos Hermanas- Sabadell .................. 3-29
Terrassa- Zaragoza .............................19-5
Sant Andreu- Moscardó ....................16-5
Mediterrani - Sant Feliu .....................10-9
Classificació 
Sabadell, Sant Andreu, Mediterrani i 
Terrassa 6; LA SIRENA CNM, Zaragoza 
3; Moscardó, Sant Feliu, Dos Hermanas 
i Rubí 0.

3a jornada (4 novembre)
Moscardó - LA SIRENA CNM
Desplaçament a Madrid
La Sirena es desplaça a Madrid a la 
piscina del Moscardó on hi ha guanyat 
els nou últims partits.

El Quadis CN Mataró fa dues 
dotzenes en només quatre dies

Bé en atac, i en defensa. | D.F

Div.Honor Fem.

La Sirena CNM va guanyar el pri-
mer partit de lliga, després de la 
derrota inicial a Sabadell, i ho va 

22 LA SIRENA CNM

6  CN RUBÍ

LA SIRENA CNM: Debby Willemsz 
i Júlia Àvila porteres; Laura Vicente 
(5), Marina Zablith (3), Helena Lloret 
(3), Clàudia Abad, Júlia Soler, Clara 
Cambray (1), Ciara Gibson (2), Marta 
Bach (2), Liana Dance (4), Ema Carevic 
(2), Carla Graupera (1).
PARCIALS: 6-0, 6-1, 6-4, 4-1.

4  CN CATALUNYA

12 QUADIS CN MATARÓ

QUADIS CN MATARÓ: Mario Lloret i 
Casabella porters; Ramiro Veich, Josep 
Puig, Corbalán (1), Víctor Fernàndez (2), 
Edu Mínguez (3), Pol Barbena (1), Àlex 
Codina (3), Samu Ruiz (1), Raul Loste, 
Albert Merino, Germán Yáñez (1).

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

fer superant amb contundència el 
CN Rubí per 22-6, apropant-se al 
rècord golejador en partit a casa 
que és de 24 gols, resolent el par-
tit amb un 6-0 en el primer quart.

Les sirenes guanyen a plaer

La Sirena s'estrena amb golejada. | D.F
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el Esporttot BÀSQUET

Bon partit de Cabrera. | D.F

El primer i el tercer quart 
impossibiliten el triomf 
mataroní

Els de Charly Giralt van sumar la 
seva segona derrota consecuti-
va després de caure davant del 
Pardinyes al Palau Josep Mora, 
en el duel de la zona alta de la 
categoria. El partit va començar 
amb el conjunt lleidatà molt més 
encertat i anul·lant l'atac mataro-
ní. Aconseguint una diferència al 
marcador que ja seria una llosa 
molt difícil de remuntar per als 

mataronins. Per rematar-ho, des-
prés del descans, un nou parcial 
favorable als visitants va deixar el 
partit pràcticament vist per sentèn-
cia, tot i l'intent local de remuntar.

68 MATARÓ FEIMAT

77 PARDINYES LLEIDA

MATARÓ FEIMAT: Solé (3), Guallar (5), 
Serratacó (14), Cabrera (14), Rodríguez, 
Ventura (5), Viñallonga, Ariño (13), Rome-
ro (1), Teixidó, Espiga (10) i Tardio. 13/29 en 
tirs de 2, 7/25 en tirs de 3 i 21/27 tirs d'1.

PARCIALS: 11-24, 21-19, 11-21 i 25-13.

Derrota del Mataró Parc a Badalona

El Pardinyes Lleida s'endú la 
victòria del Mora

Els mataronins no van acon-
seguir superar el Sant Josep a 
la seva pista

El Mataró Parc Boet va disputar 
el passat diumenge el seu enfron-
tament davant del Sant Josep a 
Badalona. Un duel que la tempo-
rada passada es va repetir fins a 

quatre cops, amb tres victòries 
mataronines i una badalonina –en 
l'enfrontament a Badalona–, com 
passaria en aquesta ocasió.

Un partit marcat per la igualtat, 
amb els dos primers quarts per 
cada equip i una segona part molt 
ajustada que s'acabaria decidint 
per només quatre punts.

LLIGA EBA 
- Grup C - A

El Masnou és lider en 
solitari 
6a jornada (28 i 29 d'octubre)
Girona - Sant Adrià .......................... 73-64
ARENYS - Tortosa ............................. 85-63
Barbera - Menorca ............................ 76-72 
Sant Josep - MATARÓ PARC BOET ..81-77
Roser - MASNOU ................................ 64-71
Collblanc - Castelldefels ................90-86
Tarragona - Quart .............................67-48

Classificació 
EL MASNOU, 11; Sant Adrià i Girona, 10; 
Sant Josep (-1 partit), Castelldefels, 
ARENYS i MATARÓ PARC BOET, 9; Coll-
blanc, Menorca i Tortosa, 8; Tarragona 
(-2 partits), 7; Roser, 6; i Quart (-2 partits) 
i Barberà (-2 partits), 5.

7a Jornada (4 i 5 de novembre)
El Mataró Parc Boet rebrà aquest dis-
sabte 4 de novembre a les 20h el Roser 
barceloní a l'Eusebi Millán. Un rival que 
ocupa la última posició de la taula sense 
encara haver sumat cap victòria.

Pardinyes Lleida i 
Palma es queden sols
6a jornada (28 i 29 d'octubre)
Castellbisbal - Igualada .................. 66-92
Vic - Mollet ......................................... 83-89
Andorra B - Olivar ............................ 79-83
JAC Sants - Cerdanyola ...................74-63
MATARÓ FEIMAT - PARDINYES LL. ..68-77
Palma - Valls ........................................ 77-71
Cornellà - Salt ....................................66-73

Classificació 
Pardinyes-Lleida i Palma, 11; Vic, 
Igualada, MATARÓ FEIMAT, Valls i Mollet, 
10; Salt, 9; Olivar, Cornellà, Castellbisbal 
i Cerdanyola, 8; JAC Sants, 7; i Andorra 
"B", 6.
 
7a jornada (4 i 5 de novembre)
El Mataró Feimat buscarà recuperar 
el camí de la victòria aquest cap de 
setmana en la seva visita a Cerdanyola 
el diumenge a 18:30h. Els vallesans 
ocupen la part baixa de la taula després 
d'haver sumat 2 victòries i 4 derrotes en 
els 6 partits disputats fins el moment al 
grup B d'EBA. 

- Grup C - B

81  SANT JOSEP

77 MATARÓ PARC BOET

MATARÓ PARC BOET: Drakeford (17), 
Canals (3), Hermoso, Naharro (4), Franch 
(7), Corella (4), Rubio (21) i Mañes (21). 16 
de 39 en tirs de 2, 7 de 24 en tirs de 3 i 24 
de 29 en tirs lliures.

PARCIALS: 25-11, 14-24, 20-20 i 22-22.
Partit de la setmana passada. | ARXIU
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Jones, novament determinant. | D.F

La superioritat mataronina 
a la primera part va ser clau 
per aconseguir la victòria

El Mataró Parc Dori Dori Boet va 
aconseguir aquest passat cap de 
setmana derrotar el líder de la ca-
tegoria a l'Eusebi Millán i, a més a 
més, ho va fer de forma molt con-
tundent i clara.

Les de Jordi Vizcaino van passar 
per sobre de les seves rivals a la 

primera part, amb Jones i Ruano 
de líders, deixant-les en tan sols 
12 punts en tota la primera part. 
El parcial ho deia absolutament 
tot, 31 a 12.

A la segona meitat les taronges 
es van limitar a defensar la dife-
rència i, fins i tot, es van permetre 
el luxe, de relaxar-se lleugerament 
a l'últim quart davant d'un rival 
completament impotent.

C. CATALUNYA 
- GRUP 2 -

L'Hospitalet, amb un 
partit més, segueix lí-
der però seguit de prop 
pel Gramenet i Boet
7a jornada (28 i 29 d'octubre)
Draft Gramenet - Igualada ..............75-51
M. PARC DORI BOET - Hospitalet ....52-39
Roser - Banyoles ...............................52-47
Viladecans - PLATGES MATARÓ ..... 55-48
Descansa: Molins

Classificació 
Hospitalet, 13; Gramanet (-1 partit) i 
MATARÓ PARC DORI DORI BOET (-1 partit), 
11; Viladecans (-1 partit), 10; PLATGES DE 
MATARÓ (-1 partit), 9; Roser (-1 partit) i 
Banyoles, 8; i Molins (-1 partit) i Igualada 
(-1 partit), 7.

8a jornada (4 i 5 de novembre)
El Mataró Parc Dori Dori Boet visitarà la 
pista del cuer, l'Igualada, aquest dissa-
bte 4 a les 19:30h de la tarda. Un rival, 
a priori, assequible per aconseguir la 
victòria i seguir la persecució del líder.
L'endemà diumenge, a la mateixa hora 
(19:30h), el Platges de Mataró tindrà un 
desplaçament difícil a la pista del Draft 
Gramenet. Les colomenques ocupen la 
segona posició a la taula classificatòria 
empatades amb el Boet i només per sota 
de l'Hospitalet.
El Banyoles, per la seva part, és l'equip 
que descansarà aquesta jornada, la 
penúltima de la primera volta.

El Mataró Parc Dori Dori Boet 
aixafa el líder

52  M. PARC DORI D. BOET

39  HOSPITALET

MATARÓ PARC DORI DORI BOET: 
Jones (18), Gibert (4), Chacón, Barbena, 
Soler (3), Rovira, Ruano (14), Massuet 
(4), Giménez (6) i Latorre (3). 16 de 41 
en tirs de 2, 3 de 15 en tirs de 3 i 11 de 
20 en tirs lliures.

PARCIALS: 16-6, 15-6, 15-13 i 6-14.

Nova derrota a domicili. | ARXIU

El mal primer quart de les 
mataronines fa impossible re-
cuperar el camí de la victòria

El Platges de Mataró no va poder 
tornar a sumar victòries després 
de perdre aquest cap de setmana a 
la pista del Viladecans per 55 a 48.

Les noies d'Adrià Castejón van 
veure com el primer quart, on van 
caure per 22 a 9, seria una càrrega 
molt dura de remuntar, per molt 

que al segon quart van recupe-
rar-se bastant, aconseguint arribar 
al descans 27 a 25.

La segona part va ser molt igua-
lada, però les locals van saber jugar 
millor els últims minuts a la seva 
pista, aconseguint imposar-se.

Marquisha Harris va ser la juga-
dora més destacada del conjunt 
groc amb 14 punts i 12 rebots en 
gairebé 40 minuts de joc.

El Platges de Mataró no pot 
superar el Viladecans

55  VILADECANS

48 PLATGES DE MATARÓ

PLATGES DE MATARÓ: Gómez, cuni 
(2), Balmes (2), Milla (9), Murat (5), 
Coll, Magriña (4), Del Moral, Harris (14), 
Hubbard (9) i Washington (3). 14 de 35 
en tirs de 2, 5 de 25 en tirs de 3 i 5 de 9 
en tirs lliures.

PARCIALS: 22-9, 5-16, 13-13 i 15-10.
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24 ELDA

21 JOVENTUT MATARÓ

JOVENTUT MATARÓ: Laia Argelich 
portera; Sandra Fargas (5), Irene Her-
nàndez, Ona Muñoz (3), Isabel Latorre 
(2), Clara Poo (1), Zara Verdugo, Maria 
Murillo (2), Saray Romero (5), Clàudia 
Ruiz, Sara Ruiz (1), Marina Seda (1), 
Laura Iglesias.
PARCIALS CADA 5': 2-3, 6-4, 7-7, 10-9, 
12-9, 14-10 descans; 14-13, 16-13, 18-16, 
21-17, 23-19, 24-21.

36 S. MARTÍ ADRIANENC

28 JOVENTUT MATARÓ

JH MATARÓ: Julian Felenbok i Quico 
Sola porters; Oriol Prat (2), Bernat Muñoz 
(6), Jaume Pujol (4), Bernat Bonamusa (1), 
Jan Bonamusa (2), Berenguer Chiva (1), 
Oriol Vaqué (4), Rubén Tardío (4), Sergi 
Fuster (2), Manel Núñez, Dani Aguilera, 
Eric Zambrano (2), Pau López, Max Ansón.
PARCIALS CADA 5': 3-0, 5-3, 8-5, 11-7, 
14-9, 18-12 descans; 20-14, 23-14, 26-17, 
28-21, 31-26, 36-28.

Plata Estatal
Femenina

Bon partit en una pista molt di-
ficil i davant un gran rival

El Joventut femení va rebre la se-
gona derrota seguida en una pis-
ta molt complicada, la del tercer 
classificat, el BM Elda, que fa uns 
anys havia arribat a jugar la Lliga 
Europea com a campió estatal, i 
que busca recuperar velles glòri-
es perdudes. 

L'equip de Rosi Hernàndez va 
fer un magnífic inici de partit (1-
3), però de seguida va reaccionar 
l'equip local que va arribar al des-
cans amb avantatge de 14-10. 

A la represa altra vegada bona 
sortida mataronina que amb un 
0-3 va ajustar fins a una mínima 
diferència.  Però l'equip alacantí no 
es va deixar sorprendre, va reaccio-
nar (19-16 a l'equador de la segona 
part) i a partir d'allà va controlar 
bé sempre amb diferències entre 
els 3 i 5 gols. 

S'escapen tres equips
8a jornada (28 octubre) 
Morvedre - Sant Joan Despí ..........34-28
Lleidatana - Dominicos....................25-28
La Salut - Agustinos ......................... 41-30
Elda - JH MATARÓ ...............................24-21
Amposta - Sant Quirze ....................30-27 
OAR Gràcia - La Roca .......................22-30
Mislata - Sant Vicenç ........................31-28
Classificació 
Morvedre i Mislata 15; Elda 14; La Salud 
Tenerife, OAR Gràcia, Sant Vicenç 8; 
Sant Quirze, Agustinos, Lleidatana, JH 
MATARÓ i Sant Joan Despí 6; La Roca, 
5;  Amposta 4, Dominicos Zaragoza 3.
9a jornada (4 novembre)
JH MATARÓ - Dominicos Zarag. (18  h)
Visita d'un equip que ha reaccionat en 
els dos darrers partits.

Queden dos amb el ple
7a jornada (28 octubre)
Sesrovires - Sant Cugat ..................28-28
Palautordera - S.Esteve Palaut......33-32
OAR Gràcia - Sarrià ...........................34-28
Sant Quirze - La Roca ......................32-29
Esplugues - Granollers B ..................dia 2
Bordils B - S.Joan Despí .................. 27-33
Montcada- S. Vicenç .........................23-29
Sant Martí Adr. - JH MATARÓ ..........36-28
Classificació
Sant Quirze, Sant Martí 14; Sesrovires 
13, Esplugues (-1 partit) 10; La Roca i 
OAR Gràcia 8, Granollers B (-1) 7; Sa-
rrià, S.Vicenç, Palautordera i S.Cugat 
5; JOVENTUT MATARÓ, Sant Joan Despí, 
Montcada 4; Bordils B i S.Est. Palaut. 2.
8a jornada (4 novembre)
JH MATARÓ - OAR Gràcia (20:15 hores)
Visitant ben conegut
El JH Mataró rep tot un clàssic de la ca-
tegoria en un matx molt important. La 
temporada passada triomf local 32-30.

ALTRES RESULTATS
2a Catalana: Palautordera B- JHM B- 
Sarrià B 23-31; Bonanova At.- Llavaneres 
Caldes 27-27; 1a Cat. Fem: Tortosa- Llava-
neres Caldes d'Estrac 28-19; Juv. Masc.: 
JHM - Cerdanyola 22-24; Juv. Fem: Sant 
Fost- JHM 17-23; Cadet masc.: BCN- JHM 
12-29; Cadet fem: Terrassa- JHM 19-33.

Planten cara a les terceres

L'equip masculí s'enfrontava al Sant 
Martí un dels equips que ho ha gua-
nyat tot, i que té amb un gran poten-
cial ofensiu. Davant seu els de Jordi 
Fernàndez només van poder oposar 
resistència fins al minut 17 (9-7 al 
marcador). A partir d'allà un parcial 
de 4 a 0 ja va obrir la diferència als sis 
gols, i al descans es mantenia (18-12). 

A la represa el forat va obrir-se fins 
als deu gols (24-14). L'equip groc-i-
negre va treure el seu punt d'honor 
per maquillar una mica el resultat. 

Cal destacar el retorn de Sergi 
Fuster, un dels pocs jugadors de 
la nostra ciutat que ha jugat a la 
màxima categoria de l'handbol es-
tatal, i que havia deixat la pràcti-
ca de l'handbol l'any 2013. També 
va retornar després de llarga lesió 
Oriol Vaqué.

Poc a fer davant un potent rival

Resistència sense premi. | BM ELDA

1a Estatal Masc.

Sense opcions a la Verneda. | ARXIU
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Pavimento
20x60
Patagonia wengue
Imitación madera

Pavimento
20x60
Forest nogal
Imitación madera

MÁS MODELOS EN NUESTRAS TIENDAS
5,35€/m2

por sólo 5,35€/m2

por sólo

PavimentoPavimentoPavimento

OFERTA!
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GRIS HAYA ROBLE
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GRAN SURTIDO
EN CERÁMICA

IMITACIÓN MADERA

PORCELÁNICO
22,5x90
Mod. Natura

PORCELÁNICO
22,5x90
1ª Calidad
Mod. Carelia

Disponible para interior C1
y también para exterior 
antideslizante C3

MÁS MODELOS EN NUESTRAS TIENDAS

12,31€/m2

por sólo

9,90€/m2

por sólo
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La plantilla dels groc i negres . | CEDIDA

Victòria soferta. | ARXIU

Els d'Albert Sabaté s'imposen 
en un partit on van acabar 
demanant l'hora

Segona victòria de la temporada 
del Futsal Aliança Mataró que va 
superar 4 a 3 al FS Salou. Els ma-
taronins van aconseguir els tres 
punts un partit força irregular, des-
prés de fer una gran primera part 
i posar-se 4 a 0 a dalt a l'inici de 
la segona part, l’equip es va deixar 

anar i va veure com els visitants van 
estar a punt d’empatar el matx en 
els darrers instants de joc.

Segona victòria de la temporada 
del Futsal Aliança Mataró

2A DIVISIÓ B
GRUP 3
El Manresa i el Catgas 
"B" ja són líders
8a jornada (28 i 29 d'octubre)
Pallejà - Cerdanyola ..............................7-3
ALIANÇA MATARÓ - Salou .................... 4-3
Dènia - Castelldefels ............................4-5
CN Sabadell - Manresa .........................3-9
Catgas "B" - La Unión  ......................... 5-2
Escola Pia - Barceloneta ..................... 8-2
Hospitalet - CANET .................................8-1
Linyola - Floresta ..................................4-5

Classificació 
Manresa i Catgas "B", 20; Hospitalet i 
CN Sabadell, 18; Pallejà i Castelldefels, 
16; Salou, 12; Barceloneta, 11; ALIANÇA 
MATARÓ (-1 partit), 9; Escola Pia (-1 
partit), 8; Floresta i Dènia, 7; Cerdan-
yola, 6; La Unión i CANET, 4; i Linyola 
(-2 part.), 0.

9a jornada (4 i 5 de novembre)
El Futsal Aliança Mataró visita aquest 
dssabte a la tarda la pista del Pallejà 
aquest cap de setmana, un rival de 
la part d'alta de la taula. Una gran 
oportunitat per escalar posicions.

L'SPALL CFS Ciutat de Mataró 
s'exhibeix 

Nova victòria del Spall CFS Ciutat 
de Mataró, aquest cop per 10-3 da-
vant el Futsal Lliçà de Munt.

El partit ja va començar bé per 
als interessos mataronins, aconse-
guint escapar-se 3 a 0. La reacció 
visitant va arribar, reduint dife-
rències, però llavors els locals van 
tornar a ampliar la diferència fins 

3A NACIONAL
GRUP 1
El Montsant atrapa el 
Ripollet al capdavant 
de la categoria
6a jornada (28 i 29 d'octubre)
SANT JOAN VILASSAR - Montcada ....4-4
Sant Cugat - Castellar .......................... 8-3
PREMIÀ MAR - Ripollet ..........................7-2
Vallseca - Isur .........................................4-4
SPALL CFS MATARÓ - Lliçà Amunt ....10-3
Studi Barcelona - Montsant ............... 2-5
Vacarisses - Lloret ................................ 6-3
Arrels - Fund. Esp. Grama ................... 6-3

Classificació 
Ripollet i Montsant, 15; Montcada i Isur, 
13; Fund. Esp. Grama, SPALL MATARÓ, 
Studi Barcelona, Llliçà d'Amunt i Lloret, 
9; Vacarisses i Vallseca, 8; PREMIÀ MAR 
i Sant Cugat, 6; SANT JOAN VILASSAR, 
5; Arrels, 3; i Castellar, 1.

7a jornada (4 de novembre)
Castellar - SPALL MATARÓ. ......DS 18:30h

4  ALIANÇA MATARÓ

3  SALOU

ALIANÇA MATARÓ: Isaac Fernandez, 
Abdyck Gómez, Azhar Chiheb, Eric Izquier-
do, Cristian Villarin, Carlos Villarin, Amar 
Ceeesay, Alex del Barco, Pol Novo, Oriol 
López, Mahamadu Ceesay i Pol Tolrà..

10 SPALL CFS MATARÓ

3  LLIÇÀ D'AMUNT

SPALL CFS MATARÓ: Sánchez (porter), 
Álvarez (1), Carmona (1), Macias (1), Capilla 
(2) –cinc inicial- Bailo (1), El Merrouni (1), 
Aledo (2), Moreno, Robles (1) i Tejedor (ps).

als cinc gols, moment en el qual el 
partit es va trencar definitivament 
fins a l'espectacular marcador final. 
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el Esporttot FUTBOL

0  EUROPA B

0  CE MATARÓ

CE MATARÓ: Cesc de Bode, Yustos, 
Kiku, Sergio López, Isma (Marcel 68'), 
Parri, Sergi Sànchez, Ricky (Aitor 
54'), Bargalló, Rodri (Bustos 65'), Àlex 
Cañadilla (Youssef 64').

SEGONA
CATALANA

L'equip groc-i-negre continua 
molt ferm en defensa

En el partit de la jornada el CE 
Mataró va treure un empat sense 
gols del Nou Sardenya, el camp de 
l'Europa B, i això li permet mantenir 
la primera posició, igualat amb el 
seu rival d'avui i ara també amb el 
Districte 030 CE, el filial del Sant 
Andreu. 

El partit va anar de menys a més, 
amb una primera part discreta, 
amb moltes pèrdues de pilota per 
ambdues parts i amb poques oca-
sions de gol clares, i una segona 
en la qual el joc va anar guanyant 
en intensitat.

La primera ocasió la va tenir 
Isma, però el porter escapulat, 
Joan Compte, ex del Cirera, es va 
lluir. Poc després va ser Cesc el 
que va evitar el gol local, i també 
un xut local va topar amb el pal per 
la part exterior. I ja acabant Àlex, 
una mica escorat, va enviar fora 

Trio capdavanter

9a jornada (29 d'octubre)

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

Classificació 
CE MATARÓ, Europa B i Districte 030 CE 
20; Guineueta 18; SANT POL, MASNOU 16; 
Besós BV, Llefià i Montcada 14; ARGENTO-
NA 12; Canyelles, Parc, Sarrià 10, LLAVA-
NERES i Hermes 8; Sant Andreu Barca 6; 
Piferrer i Sant Adrià 1.

10a jornada (4/5 novembre)

CE MATARÓ - SANT POL (DG 17 h)
Besós BV- LLAVANERES  (DG 10 h)
HERMES - Parc (DG 12 h)
ARGENTONA - Montcada (DS 17 h)
MASNOU - S.Andreu Barca (DG 12 h)
Un altre derbi maresmenc
Segon derbi maresmenc per al CE 
Mataró després de la victòria sobre 
Llavaneres de fa 15 dies. La temporada 
passada el resultat va ser 1-0. I atenció 
perquè els santpolencs només han 
perdut un partit. 
A Argentona reben un rival directe com 
és el Montcada, mentre que el Llavane-
res jugarà al Besós.

RESULTATS DE LA BASE 
PREFERENT JUVENIL.- CEM A - Olot 1-2. 
PREF. CADET.- CEM - Figueres 2-2;  DIVISIÓ 
D'HONOR INFANTIL.- Espanyol - CE M 5-0. 

Continuen guanyant
El femení del CE Mataró va obtenir 
una bona victòria al camp del Bellvit-
ge, que era el líder, per 1-3, amb gols 
de Dori Apolo, Sara Armoa i Dolores 
Torres. D'aquesta manera compartei-
xen el tercer lloc, amb 6 punts, amb 
la UD Molinos, que descansava i té un 
partit menys jugat.

Empat sense gols entre els dos 
primers classificats

un xut a porta buida.
A la represa la defensa del 

Mataró controlava bé la situació 
i Cesc es mostrava segur amb 
els xuts llunyans. Amb els canvis 
l'equip groc-i-negre va passar a 
dominar i primer Aitor, amb un 
xut en rosca esplèndid, i després 
Bustos de cap van fer lluir Joan. 
Però els locals, perillosos en les 
contres, van replicar amb un xut 
al travesser. I ja en temps afegit en 
la millor jugada del partit, Bustos 
va conduir pel centre de l'atac, va 
fer un parell de triangulacions i va 
deixar la pilota a Youssef que sol 
davant del porter i en immillora-
ble situació va xutar alt. Llàstima.

2a Catalana Fem.

Empat en un camp històric. |T.MATARÓ
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TERCERA
CATALANA

Young Talent és 
un líder sòlid 

9a jornada (29 octubre)

La Salut - MOLINOS ................................ 1-3
CIRERA - Poble Sec ................................ 3-1
Santvicentí - LA LLÀNTIA .................... 2-3
MATARONESA - Lloreda ........................0-2
Singuerlín - Vilassar Mar B .................0-0
Young Talent - Arenys Mar .................4-0
Cabrils - Premià Dalt .............................. 1-1
PLA d'EN BOET - ROCAFONDA .............. 1-3
Pomar - Calella .....................................sus.
Endarrerit;
Vilassar Mar B- Molinos ........................0-1
Classificació 
Young Talent 23, Singuerlín, CIRERA 
i MOLINOS 19; Poble Sec i Cabrils 16; 
Lloreda 15; LA LLÀNTIA i Arenys Mar 14;  
Premià Dalt 13;  Santvicentí 12; La Salut 
10; MATARONESA, Calella 9; Vilassar 
Mar B i ROCAFONDA 6; Pomar 5; PLA 
D'EN BOET 1.

10a jornada (4/5 novembre)
LA LLÀNTIA- La Salut (DG 10:45 h)
MOLINOS- CIRERA (DG 12 h) 
Calella - PLA BOET (DG 12 h)
ROCAFONDA- MATARONESA (DG 16 h)

Jornada amb dos derbis
Aquesta cap de setmana tenim dos 
derbis a Molins i Rocafonda i un altre 
bon partit a La Llàntia.

AEiLL Cerdanyola i 
Juvesport són líders

5a jornada (29 octubre)
MATARÓ ATH.- ROCAFONDA B .............. 1-6
JUVENTUS - Sant Pol B  ....................... 4-3
JUVESPORT - MOLINOS B ...................... 2-1
Pineda- CERDANYOLA AEiLL ................1-4
Classificació
CERDANYOLA AEiLL i JUVESPORT 13; 
Premià Dalt C (-1 partit) i Tiana 12; 
Pineda, ROCAFONDA B i JUVENTUS 9;  
Canet 7; Sant Pol B 4; MATARÓ ATH., 
Alella i MOLINOS B 3; Arenys Munt i 
Dosrius 0.
Dissabte a les 17 h bon partit al Camí 
del Mig entre Cerdanyola i Juventus.

El Rocafonda guanya el derbi i 
enfonsa el Pla d'en Boet a la cua

STVICENTÍ 2-3 LA LLÀNTIA
LA LLÀNTIA: Lloret, Llavero, Artero, 
Kanteh, Delfin, Ibra, Ángel Vega (Jerreh 
46'), Jawara (Ibu 46'), Arafan (Omar 63'), 
Salvia, Seidou (Montes 89').

1  PLA D'EN BOET

3  ROCAFONDA

PLA D'EN BOET: Xavi, Javi, Collado, 
Lluc, Carrasco, Marc Palau, Carlos 
(Moha 53'), Valencia (Eric 53'), Valle 
(Cortés 60'), Sergi, Moussa (Elías 67').
ROCAFONDA: Suárez (Mérida 24'), 
Benguerel (Rosa 60'), Gerard Almazán, 
Marc Bou, Soto, Aguila, Touré (Xavier 
Almazán 46'), Brassier, Dembo, Paby, 
Oumar.

En el derbi de la jornada, entre els 
dos cuers, el Rocafonda, en una se-
gona part espectacular, va superar 
el Pla d'en Boet i l'enfonsa a la cua.

El partit es va posar bé per als 
locals que es van avançar amb un 
gol de Marc Palau al quart d'hora, 
però a la represa els visitants van 
sortir en tromba i abans del quart 
d'hora Soto, Dembo i Paby ja havien 
capgirat el marcador i el van saber 
mantenir fins el final.

Gran victòria llantienca a Sant Vicenç de 
Montalt després d'un partit vibrant. Es 
va avançar l'equip local, però Seidou, un 
gol en pròpia porta i Jerreh van capgirar 
el marcador. El segon gol local ja els va 
arribar massa tard.

CIRERA 3-1 POBLE SEC
CIRERA: Jan Pol, Ximillo, Albertito, 
Álvaro Yustos, Isaac, Baba, Pol 
Esperalba (Matas 73'), Peque, Cristian 
Romero (Kaddour 88'), Aleix (Joel 67'), 
Joan (Izar 73').

El Cirera va sortir decidit i als 23' Aleix 
va fer el primer gol del partit, i a poc de 
la represa Joan va fer el 2-0. Va reduir 
diferències l'equip barceloní i fins al final 
va haver-hi ocasions als dos costats. No 
va ser fins el temps afegit Matas va fer el 
gol de la tranquil·litat pel conjunt cirerenc 
que manté l'equip a la zona alta de la 
classificació.

Quarta Catalana

MATARONESA 0-2 LLOREDA
MATARONESA: Pol, Koke, Navarro, 
Cobos, Lianes (Cristian 81’), Espin (Axel 
63’), Beltran (Edu 74’), Ariel (Hidalgo 63’), 
Chema (Peque 65’ ), Marcelo, Carlos, 
Carrasco i Marcos.

La Mataronesa no va realitzar un mal partit 
però va acabar perdent, força condicionat 
per la mala actuaciñó arbitral. En el 36' 
el Lloreda es va avançar de penal, força 
rigorós, i a la represa en una de les seves 
poques ocasions van fer el segon.

LA SALUT 1-3 MOLINOS
MOLINOS: Pulido, Marc, Abel Moreno, 
Héctor, Adrià Artero, Rubén Moreno, 
Keita, Isra, Toni Martín, Augusto 
Campos, Adrián García (Borrego 68').

El Molinos va guanyar a Badalona en un 
partit amb final electritzant. Abel Moreno 
havia fet el 0-1 abans del descans. Faltant 
sis minuts va empatar l'equip local. Això va 
fer despetar els molinencs que van guanyar 
amb gols de Toni Martín i Keita.

El Rocafonda es va imposar al Pla d'en Boet. | DANIEL FERRER
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el Esporttot HOQUEI PATINS

PRIMERA ESTATAL 
MASCULINA

Ja són tercers i es 
mantenen imbatuts 
3a Jornada (28 d'octubre)
Taradell - Sant Cugat ............................... 2-4
Jolaseta - Alcobendas ............................... 1-1
Calafell - Vilafranca .................................. 6-3
Manlleu - Alpicat .......................................4-4
Maçanet - Rivas Las Lagunas ................8-5
MATARÓ - Sant Feliu.................................. 4-2
Vilanova - Tordera..................................... 2-2

Classificació
Calafell i Maçanet 9; MIS IBÉRICA CH 
MATARÓ i Vilanova 7; Tordera i Manlleu 5; 
Vilafranca 4; Sant Cugat 3; Alcobendas i 
Alpicat 2; Rivas Las Lagunas, Jolaseta i 
Taradell 1; Sant Feliu 0 punts.

Buscant mantenir la bona ratxa
Aquest dissabte a les 20:30h els homes 
de Quim López visiten al Vilafranca, un 
dels equips que ha baixat d'OK Lliga 
aquesta temporada. No serà gens fàcil, 
però el Mataró intentarà mantenir-se 
imbatut per seguir a la part alta de la 
taula i mantenir la seva candidatura per 
obtenir l'ascens a final de temporada.

Continuen enfortint el 
seu liderat del grup A
7a Jornada (29 d'octubre)
MATARÓ - Cerdanyola B ........................... 5-2
Palau Plegamans B - Lloret ..................... 3-1
Igualada - Vilassar ....................................3-0
Noia - Manlleu B .........................................1-4

Classificació grup A
CH MATARÓ 21; Cerdanyola i Palau de 
Plegamans B 15; Igualada 12; Manlleu B 9; 
Lloret i Vilassar 6; Noia 0.

Comença la segona volta
Aquest diumenge comença la segona 
volta d'aquesta primera fase de la 
Nacional Catalana, amb el partit al 
Jaume Parera contra el Lloret, al que 
ja van guanyar a domicili per 1-5. Sobre 
el paper, per tant, les d'Albert Bou no 
haurien de tenir problemes per allargar 
la seva bona ratxa de resultats i seguir 
comptant els seus partits per victòries.

L'equip de Quim López conti-
nua imbatut després de supe-
rar als de Sant Feliu

El Mis Ibérica CH Mataró va supe-
rar al Sant Feliu, que encara no ha 
puntuat, tot i no fer un gran par-
tit, complicant-se la vida des de 
bon principi i havent de remuntar. 
Quan s'havia jugat poc més d'un 
minut, una bola tova dins l'àrea la 
va suposar el 0-1. El Mataró no va 
poder igualar el marcador fins que 

Cantero aprofitava un rebot a mitja 
pista, abans del descans.

A la represa Bartrès va fer un 
golàs per avançar al seu equip per 
primer cop, i els mataronins van 
tenir varies ocasions clares per aca-
bar de sentenciar. Però cap al tram 
final els locals van perdre el control, 
i van deixar-se empatar. Poc després 
van reaccionar i Montero aprofita-
va una assistència de Bartrès per 
fer el 3-2. Els visitants van treure 
el porter quan quedava mig minut 
per intentar empatar a la desespe-
rada, i Grané ho va evitar amb una 
mà extraordinària. Montero des de 
mig camp va poder fer el 4-2.

S'apropen al grup capdavanter. | D.F

4  CH MATARÓ

2  CHP SANT FELIU

CH MATARÓ: Sergi Grané, Jordi Bar-
très (1), Èric Florenza, David Montero 
(2) i Oriol Lladó equip inicial; Pablo 
Fernández, Guillem Molist, Alex Cantero 
(1) i Alex Martínez (porter suplent).

Remuntada del Mis Ibérica 
en un partit molt disputat

Nac. Catalana fem.Setè triomf consecutiu del CH Mataró

En un partit més complicat 
del que el 5-2 indica, les mata-
ronines superen el Cerdanyola   

Les noies del Club Hoquei Mataró 
segueixen enfortint la seva candi-
datura a recuperar la plaça a OK 
Lliga, ja que van ampliar la bona 
ratxa arribant a la setena victòria 
consecutiva. No va ser gens fà-
cil, ja que als dos minuts de partit 
el Cerdanyola es va avançar, tan-
cant-se després molt bé al darrera 
i complicant el partit a les locals, 

que tenien problemes per generar 
ocasions clares. Finalment, a dos 
minuts pel descans arribava l'empat 
gràcies a un gol d'Aina Florenza.

A la represa, el Mataró va sor-
tir molt més intens, i en deu mi-
nuts es va acabar de sentenciar 
el partit amb quatre gols, dos de 
Fontdeglòria, el segon de Florenza i 
un altre de Mompart, que feien pu-
jar al marcador el 5-1. La relaxació 
posterior l'aprofitaria el Cerdanyola 
per marcar el seu segon gol.

5  CH MATARÓ

2  CERDANYOLA B

CH MATARÓ: Ariadna Escalas i Paula 
Lladó (PS); Marta Soler, Carla Naranjo, 
Ariadna Chiva, Júlia Canal, Marta 
Mompart (1), Anna Fontdeglòria (2) i 
Aina Florenza (2).Imparables. | ARXIU
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 Primera victòria de l'UEC LG 
Mataró a la 1a Estatal

L'equip d'Agustin Correa va 
guanyar a Saragossa en el 
primer partit del club fora de 
Catalunya

L’UEC LG Mataró va aconseguir la 
seva primera victòria a la 1a Estatal 
en la quarta jornada del campio-
nat. En el primer desplaçament 
de l’equip (i de la història del club) 
fora de Catalunya, va guanyar en 
un emocionant i llarguíssim partit 
de gairebé 2 dues hores i mitja a 
l'Almozara de Saragossa per 2-3.

Les noies que entrena Agustín 
Correa van guanyar el primer set 

de forma clara per 18 a 25, però 
les aragoneses van reaccionar i 
en un inacabable segon set, es 
van imposar per un sorprenent 
32-30. La derrota en el segon set, 
va afectar a les mataronines que 
van perdre també el tercer per 25 
a 22 i van veure com el partit se’ls 
complicava molt.

Però la reacció del Mataró en 
el quart, va permetre empatar el 
partit a dos i forçar un cinquè set 
definitiu. La igualtat va ser la tònica 
de l’últim set. En els punts finals, 
el major encert de les mataronines 

Les noies de l'UEC LG Mataró en acció aquesta temporada. | ARXIU

va tancar el parcial amb un 13 a 15 
que significava la primera victòria 
de l’UEC LG Mataró.

Amb aquesta victòria, les mata-
ronines abandonen l’última posició 
de la classificació, que ara ocupa 
el CECELL Lleida, precisament el 
pròxim rival del Mataró, dissabte 
a les 18h a l’Euskadi, en un partit 
molt important per intentar sortir 
de la zona baixa.

Nova derrota del masculí
L’equip masculí, va patir dissabte 
la segona derrota consecutiva, en 
perdre contra l’Alella per 1-3.

El CV Mataró va començar bé 
el primer set, imposant-se en els 
punts finals i guanyant per 25 a 21. 
La igualtat entre els dos equips va 
marcar els següents dos sets, que 
es van decidir per la mínima i amb 
un major encert dels visitants que 
van guanyar per 23-25 i 26-28. La 
pèrdua del segon i el tercer set, va 
afectar molt als locals que no van 
poder reaccionar en el quart i van 
caure per 19-25.

La propera jornada, el CV Mataró 
jugarà a la pista del Torredembarra, 
actual líder de la categoria.

Eduardo Calle s'endú el 
Torneig Escandibèric 2017 

Es va imposar amb la selecció 
espanyola juvenil després de 
guanyar dos dels tres partits

La selecció espanyola juvenil 
d'handbol va disputar aquesta 
passada setmana, del 27 al 29 

d'octubre, el Torneig Escandibèric 
2017, una competició on s'enfron-
ten Noruega, Suècia, Espanya i 
Portugal. En aquesta edició 2017 
es va disputar a localitat noruega de 
Hamar, al BoligPartner Arena de la 

mateixa localitat, amb la presència 
com a capità de la selecció espa-
nyola del mataroní Eduard Calle.

La selecció espanyola va debutar 
davant de la selecció sueca, impo-
sant-se per 18-23, després d'anar 
ja guanyant al descans per 9 a 12.

En el segon enfrontament davant 
l'amfitriona, la selecció noruega, 
els nois de la selecció espanyola 
juvenil van aconseguir una nova 
victòria, aquest cop molt més so-
ferta, després de vèncer per 21-23,  
mantenint els 2 gols de diferència 
que ja tenien al descans (10-12).

Finalment, a l'últim partit i davant 
Portugal amb el títol a la butxaca, 
la selecció espanyola va perdre per 
21-28 (11-13 al descans). Malgrat la 
derrota, Calle  va ser escollit millor 
jugador del partit.

Eduardo Calle amb el trofeu de campió. | CEDIDA

POLIESPORTIU www.eltotesport.com |  P. 11
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El femení del CA Laietània lluitarà 
al Campionat d'Espanya de Clubs

Ens ha arribat un comunicat de la 
secció d'atletisme del Centre Atlètic 
Laietània on es diu que després 
d'haver fet consultes a nivell tècnic 
amb els diferents entrenadors, s'ha 
decidit tornar al Campionat d'Es-
panya de Clubs aquesta temporada 
en categoria femenina. 

S'intentarà entrar a la final de 
2a Divisió Nacional a base d'ob-
tenir la puntuació necessària en 
una única jornada omplint totes 

les proves del calendari atlètic. La 
consulta feta aquests dies, sembla 
que assegura l' accés d'aquesta fi-
nal. S'ha fet la previsió de l'equip 
i la coordinació tècnica, creu que 
amb totes les noies que pugen de 
categoria i les incorporacions que 
s'han fet hi ha un equip complet i 
molt competitiu. L'únic impediment 
que pot sorgir seria una cadena de 
lesions de les atletes, un fet real-
ment improbable de veure.

Part de l'equip femení del CAL de la temporada passada. | CEDIDA

Va batre de forma clara el 
Vallès Esportiu per un con-
tundent 4 a 0

L'equip femení de l'Iluro HC ha co-
mençat amb força la temporada a 
la 2a Divisió Catalana, ja que porta 
tres victòries en tres partits i és 

líder de la competició. El passat dis-
sabte va derrotar per 4-0 el Vallès 
Esportiu. El pròxim diumenge dia 5 
juga a Matadepera al camp del AD 
Rimas, que és cuer amb zero punts 
i per tant sembla que pot mantenir 
la seva posició privilegiada.

Magnífic inici de temporada del conjunt mataroní. | ARXIU

El Quadis CNM té 
un derbi a casa

L'equip del Quadis CN Mataró de 
tennis taula, després del descans 
de la setmana passada, torna a 
l'activitat i ho fa amb un derbi ca-
talà que es disputarà el dissabte 
a les instal·lacions del Complex 
Joan Serra, on rebrà el Ripollet. 
En principi sembla un partit fàcil ja 
que l'equip mataroní està en zona 
de fase d'ascens en tercer lloc amb 
8 punts i els vallesans estan a la 
cua sense haver puntuat encara.

Ramos cau a 8ens 
de final a Viena

El tenista mataroní Albert Ramos 
Viñolas ha tornat a baixar al 24è 
lloc del rànquing després de caure 
en els vuitens de final en el Torneig 
ATP-500 de Viena. A la primera 
ronda va donar una certa sorpre-
sa en superar l'estatunidenc Sam 
Querrey (14 del rànquing i 6è cap 
de sèrie) en tres sets 3-6, 7-6, 7-6. 
Però a vuitens, potser acusant l'es-
forç del dia abans, va ser derrotat 
per l'alemany Struff també en tres 
sets (6-7, 6-2, 7-6). D'aquesta mane-
ra l'alemany es prenia la revenja de 
la seva derrota davant el mataroní 
al torneig de Xangai.

A l'espera del derbi de dissabte. | ARXIU

Ramos en acció. | ARXIU

el Esporttot POLIESPORTIU

L'equip femení de l'Iluro HC 
és líder de 2a Catalana
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Apunts
psicològics

La bellesa de la 
vellesa. La vellesa de 
la bellesa

La bellesa és per a contemplar. La 
vellesa és contemplar el final de la 
vida. És cert que una persona no ha 
de ser jutjada només i únicament 
pel seu físic, però tampoc és gens 
lògic ni humà ni sensible censu-
rar la bellesa de l'Ésser Humà. Cal 
celebrar la formositat, allò que és 
agradable i "bell" (bello) al plaer 
dels ulls. La bellesa és un do de 
la Natura. Altra cosa és com es 
gestiona aquesta bellesa física o 
aquesta vellesa inevitable.

Per tant, el joc de paraules és 
per a reflexionar-hi: La bellesa de 

la vellesa i la vellesa de la belle-
sa. Les belles arts no són massa 
considerades. No són útils, són 
certament inútils, per això són 
boniques i gratuïtes. La societat 
financera i capitalista només va-
lora allò que és productiu. Així 
anem veient com de les escoles es 
treu la música, la filosofia i d'al-
tres. No són útils. No accepten la 
creativitat, l'originalitat fora de la 
construcció tecnològica. És un re-
duccionisme de la vida. És reduir 
l'ensenyament només a números: 
PRODUIR.

La bellesa no té valor econòmic, 
sí humà. Contemplar un rostre 
humà formós, el mateix que una 

catedral o una albada: Tot és be-
llesa. I arriba la vellesa que és una 
altra formositat de vida, sensibi-
litat. Cal també contemplar-la. 
Però la ciència mèdica oblida que 
la vida té un límit, un moment de 
morir. Viure corporalment sense 
consciència, sense gaudir-ne, això 
no és la bellesa de la vellesa.
JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

núm. 1793 del 3 al 9 de novembre de 2017
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Golfes: Les sessions a partir de les 
00.00   Matinals: Les sessions abans 
de les 13.00 Estrena  · En verd: ses-
sió 3D En vermell: Dis., diu. i festius

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

Deep  12:15  16:00  18:05           [dv.-ds.] 20:20   

American Assassin  12:00  17:00  19:30  22:00  00:50   

La batalla de los sexos  16:30  19:05  00:15

 [Exc. dm.] 21:40      [En VOSE dm.]  21:40      [En VOSE]  12:10   

Enganchados a la muerte  12:10  16:30  19:00  21:30  00:00   

Pokemón: ¡Te elijo a ti! [dg.] 12:15  16:00      [dc.]  18:05   

Thor: Tagnarok 12:00  16:20  18:10  19:10  22:00  00:30

 [Exc. dm.] 20:10  23:30      [En VOSE dm.]  20:10      [En VOSE]  12:15

El secreto de los Marrowbone 

 12:10  15:50  18:00  19:00  20:20  22:40  00:40

El pequeño vampiro 12:15  16:45        [dv.-ds.] 18:45

Geostorm 

 20:20  22:40  01:00         [Exc. ds.-dg.] 15:50       [dl.-dj.] 18:00   

La pell freda 16:30

Annabelle 2 22:40  01:00       [Exc. ds.-dg.] 15:50       [dv.-dg.] 20:20   

El muñeco de nieve 22:00  00:30

Blade Runner 2049 21:00          [Exc. dv.-ds.] 18:45

Toc Toc 20:25  22:30  01:00            [Exc. dc.] 18:20

Tu mejor amigo 12:15  16:00 

Operación cacahuete 2 12:15  16:00  18:15

La llamada [exc. ds.-dg.] 15:50

El lego ninjago. Película 12:15          [ds.] 16:00       

Kingsman: El círculo de oro 21:30  00:15

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

Deep  16:00  18:00

American Assassin  16:00  18:00  20:15  22:30

La batalla de los sexos  16:00  18:20  20:00  22:20  

 [dv., dl.-dj.] 18:10

El pequeño vampiro 

 [ds.] 18:00  20:00       [dg.] 16:00  17:45  19:30      [dv., dl.-dj.] 17:45

El secreto de Marrowbone 18:10  20:20  22:30

Thor: Ragnarok 

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

Geostorm 22:40         [dv., dl.-dj.] 22:30

Capità calçotets (Cicle Cinc) [ds.] 16:15

El muñeco de nieve 16:00         [dv., dl.-dj.] 22:20

Annabelle 2 20:15  22:20 

Operación cacahuete 16:15         [dv., dl.-dj.] 17:45    

Blade Runner 2049 22:00   

Toc Toc 18:15  20:45         [dv., dl.-dj.] 20:30    

Tadeo Jones 2 16:30  19:30

[continuació] Cinesa Mataró Parc

It 00:20

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

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema
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 Posar en valor el cinema de pro-
ximitat. Aquesta és la voluntat del 
Mercat del Film, la jornada de l’au-
diovisual local que tornarà a cele-
brar-se els dies 3 i 4 de novembre 
a Can Gassol. Serà la sisena edició 
d’aquesta jornada que mostra la 
producció audiovisual de factu-
ra mataronina i fer valdre la pro-
ducció audiovisual local. Dins la 
programació s’hi podrà veure una 
mostra de la producció recent de 
creadors mataronins de diversos 
formats: curtmetratges, documen-
tals, videoclips, spots, animació i 
videocreació.

Enceta la programació diven-
dres la presentació del projecte 

El sisè Mercat del Film local

Dos de Nosaltres, un curtmetratge 
entre el documental i la ficció es-
crit, dirigit, protagonitzat i produït 
per Marc i Oriol Guanyabens, amb 
el suport d’Adrià Espí. 

La jornada central del Mercat 
del Film tindrà lloc el dissabte 4 de 
novembre a la tarda, també a Can 
Gassol, Centre de Creació d’Arts 
Escèniques. A partir de les 18.30h 
s'hi projectaran vint projectes de 
factura mataronina en diferents 
formats. S’hi veuran websèries, 
videoclips, curts de ficció, docu-
mentals, vídeos de publicitat… 
tots ells de curta durada i que per-
metran copsar el moment actual 
de la producció local.

  

Pregunta de la setmana
Per quina pel·lícula va rebre la 
primera nominació a un Globus 
d'Or Emma Stone?

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

Resposta del núm. 1788
"Días contados"

Guanyadors:
· Dayana Gil Calvo
· Pilar Molins Graupera

RECOLLIU LES
ENTRADES

DIRECTAMENT
A LES TAQUILLES
D'OCINE ARENYS

Més informació a:
www.totmataro.cat/cinema

UNA SECCIÓ
PATROCINADA PER

Concurs de Cine
2 entrades dobles

Vint obres audiovisuals de proximitat a Can Gassol

núm. 1793 del 3 al 9 de novembre de 2017

Tot Cinemes 1793.indd   3 31/10/17   19:38



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

Cinemes Les estrenes núm. 1793 del 3 al 9 de novembre de 2017

AMERICAN ASSASSIN

Després de la mort de la seva prome-
sa en un atac terrorista, en Mitch és 
reclutat i entrenat per la CIA per portar 
a terme una missió per aturar una 
operació que generaria un gran caos 
internacional.  
Direcció:  Michael Cuesta
Intèrprets: Dylan O'Brien,  Michael Kea-
ton,  Taylor Kitsch
111min

LA BATALLA DE LOS SEXOS

Als anys 70 dos famosos tenistes, el campió 
Bobby Riggs i la carismàtica Billie Jean King, 
s'enfronten representant els dos sexes en una 
gran exhibició de tenis: 'La batalla de sexes'.  
Una comèdia basada en una història real. 
Direcció: Jonathan Dayton,  Valerie 
Faris
Intèrprets: Emma Stone,  Steve Carell,  
Andrea Riseborough
121min

ENGANCHADOS A LA 
MUERTE

Uns estudiants de medicina es proposen 
un perillós experiment per descobrir 
què hi ha més enllà de la vida. Aturen els 
seus cors per un breu període de temps 
i experimenten una breu mort clínica. 
Direcció: Niels Arden Oplev
Intèrprets: Ellen Page,  Diego Luna,  
Nina Dobrev
108min

A GHOST STORY

Un drama de temes sobrenaturals que 
mostra la història d'un músic que, un 
cop mort en un accident de cotxe, re-
torna en forma de fantasma a la casa 
on vivia amb la seva dona. Una estranya 
història sobre la pèrdua i l'acceptació.
Direcció: David Lowery
Intèrprets:  Rooney Mara,  Casey 
Affleck,  Rob Zabrecky
87min

LA GRAN ENFERMEDAD 
DEL AMOR

Comèdia romàntica basada en fets reals so-
bre una parella de diferents religions que es 
coneix en un espectacle. Tot i les diferències 
culturals, la seva relació avança però els pares 
d'ell, ho veuen amb mals ulls. 
Direcció: Michael Showalter
Intèrprets: Kumail Nanjiani,  Zoe Kazan,  
Holly Hunter
119min

EL SISTEMA SOLAR

La nit de Nadal una família es retroba en 
una nit plena de tensions. El pare arriba 
amb la seva actual companya, que havia 
estat la parella del seu fill, mentre que 
l'altra filla s'ha quedat embarassada. 
Direcció: Bacha Caravedo,  Chinón Hi-
gashionna
Intèrprets: Gisela Ponce de León,  Ja-
vier Valdés,  Adriana Ugarte
95min
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C/ del Torrent, 21 - Mataró -  Tel. 93 799 37 51
contacte@elnou-cents.restaurant - www.elnou-cents.restaurant 

35 anys, aprenent i evolucionant amb tu

El Nou-cents és un dels restaurants més emblemàtics i històrics 
de Mataró, amb 35 anys d’història, un dels oasis gastronòmics 
de la ciutat on podem gaudir d’una gastronomia d’alçada en una 
atmosfera acollidora on ens fan sentir com a casa, gràcies a un 
tracte excel·lent, en un local molt tranquil i agradable. 
En Josep Maria Martin ha dedicat tots aquests anys a l'estudi, 
recerca del producte i coneixença dels productors, oferint sempre 
la màxima qualitat als seus clients, tractant el producte amb cura 
de forma que pugui ressaltar-ne el sabor i no perdi l'esencia en 
el procés d’elaboració dels plats. La seva cuina ha anat evolucio-
nant amb els anys, arribant a creacions més adaptades, seguint 
els gustos i tendències de la societat, que ha anat buscant cuines 
més saludables, intentant potenciar sabors i alleugerir les salses. 
A les creacions d’en Josep Maria s’hi nota l’emoció per la cultura 
popular, amb plats amb referents culinaris tradicionals però amb 
el seu toc personal.

Alguns dels plats dels que podem gaudir al Nou-cents 
són el ravioli cru de gambes amb tàrtar d’eriçó de mar 
i oli d’all torrat, el sotabosc de tardor al Montnegre 
amb els seus fruits, sorres de bolets i aromes de la 
terra, el Plat de Mataró –de la seva creació, la popu-
lar sèpia amb pèsols i patata–, les trompetes de la 
mort estofades amb escalopa de fetge d’ànec grille, 
els “lloritos” sense espines amb tempura de tomàquet 
pols sobre un tomàquet pometa, la sopa de ceba amb 
tòfona, el sandvitx de tonyina amb fetge d’ànec grille 
sobre crema de cigrons o les gambes amb xocolata, 
un dels plats clàssics on es veu clarament l’evolució, 
ja que ara s’hi potencia la qualitat de la gamba amb 
un lleuger toc de salsa. Aquests són alguns suggeri-
ments, però el millor és deixar-se assessorar per la 
Glòria, que segons els gustos dels comensals i els 
millors productes disponibles ens ajudarà a trobar 
les millors opcions per gaudir d’una gran experiència 
completa que ens pugui marcar un record positiu i un 
alt grau de satisfacció.

Fotografies: Marga Cruz
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C/ del Torrent, 21 - Mataró -  Tel. 93 799 37 51
contacte@elnou-cents.restaurant - www.elnou-cents.restaurant 
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Alguns dels plats dels que podem gaudir al Nou-cents 
són el ravioli cru de gambes amb tàrtar d’eriçó de mar 
i oli d’all torrat, el sotabosc de tardor al Montnegre 
amb els seus fruits, sorres de bolets i aromes de la 
terra, el Plat de Mataró –de la seva creació, la popu-
lar sèpia amb pèsols i patata–, les trompetes de la 
mort estofades amb escalopa de fetge d’ànec grille, 
els “lloritos” sense espines amb tempura de tomàquet 
pols sobre un tomàquet pometa, la sopa de ceba amb 
tòfona, el sandvitx de tonyina amb fetge d’ànec grille 
sobre crema de cigrons o les gambes amb xocolata, 
un dels plats clàssics on es veu clarament l’evolució, 
ja que ara s’hi potencia la qualitat de la gamba amb 
un lleuger toc de salsa. Aquests són alguns suggeri-
ments, però el millor és deixar-se assessorar per la 
Glòria, que segons els gustos dels comensals i els 
millors productes disponibles ens ajudarà a trobar 
les millors opcions per gaudir d’una gran experiència 
completa que ens pugui marcar un record positiu i un 
alt grau de satisfacció.

Fotografies: Marga Cruz
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Piano de l'EMMM a punt per aprendre música

L'any 2009 naixia a Mataró un nou projecte de ciutat 
ple d'il·lusió i voluntat integradora: l'Escola Municipal 
de Música de Mataró (EMMM). Es tracta d'un servei 
educatiu i cultural públic que des de l'inici es propo-
sava facilitar a tota la ciutadania l'accés a espais i 
propostes artístiques per fer música. Així doncs, es 
tracta d'un espai on tothom hi té cabuda: persones 
de qualsevol edat que vulguin créixer musicalment 
des d'una perspectiva lúdica i/o formativa. “El pro-
jecte va sorgir quan fa quasi una dècada des del 
govern local van detectar que calia un espai de mú-
sica Municipal i van apostar-hi”, explica Joan Fargas, 
actual director del centre.

L'EMMM és una gran escola descentralitzada que 
ofereix diversos cursos i tipologies de formació: cur-
sos convencionals de llarga durada, classes d'instru-
ment, conjunts instrumentals, cors i tallers de curta 
durada, entre altres. A més, amb el projecte Música 
i Comunitat es trasllada la sensibilització artísti-
ca i musical a les escoles primàries i secundàries, 
així com a la gent gran, entre altres sectors de la 

L'Escola Municipal de Música de Mataró 
(EMMM) manté el seu creixement any 
rere any amb un únic objectiu comú: 
fer arribar la música a tota la ciutat. Un 

centre obert, dinàmic, creatiu i que afegeix un 
valor cultural incalculable a la ciutat. Des d'un 
inici va establir l'objectiu de recollir i donar res-
posta als diferents interessos i necessitats dels 
mataronins en matèria musical. Un cop iniciat 
aquest curs escolar, el novè que engega l'EMMM, 
descobrim els nous projectes que mantenen viu 
i en constant evolució aquest projecte de ciutat: 
gospel per a gent gran, percussió i moviment 
corporal per a adolescents o una Big Band ama-
teur són algunes de les novetats.

Creant horitzons
 musicalsREPORTATGE

Text: Laia Mulà

Fotos: Daniel Ferrer

És el novè curs que l'Escola Municipal de Música 
treballa per fer accessible la música a tots els 
ciutadans i continua impulsant projectes artístics
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DES DE 29.900 €*

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

 

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

 

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

AVENTURA.
ÉS AL NOSTRE ADN.

DISCOVERY SPORT.

 

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

És per això que el #DiscoverySport és el SUV compacte 
més versàtil de la carretera. O el que és més important, 
fora d’ella. 
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L'equip directiu de l'EMMM

societat. Així doncs, el centre va més enllà d'una 
escola de música convencional i “s'intenta adaptar 
a les necessitats i a la realitat en constant canvi de 
la ciutat”, explica Fargas.

Del Quatre Cordes a l'orquestra

Si alguna cosa caracteritza els darrers anys de l'EMMM, 
és l'evolució que ha viscut amb l'impuls de nous pro-
jectes que aporten valor afegit a la ciutat. L'àrea de 
Música i Comunitat, coordinada per Laia Serra, és 
l'espai inclusiu que cerca “el foment de la creativitat, 
el desenvolupament personal i col·lectiu i que instau-
ra la música com a eina de transformació”, explica.

Tot va començar amb el projecte Quatre Cordes 
a l'Escola Germanes Bertomeu l'any 2009, on els 
infants del centre podien aprendre a tocar el violí i 
el violoncel. Amb el projecte es volien obrir portes, 
crear oportunitats i garantir la capacitació tècnica, 
social i musical a partir de la pràctica musical amb 
un instrument als infants.

“L'evolució natural del Quatre Cordes va portar ja 
fa uns anys a la creació de les Escoles Orquestrals, un 
projecte impartit i coordinat per l'EMMM amb l'Escola 
Germanes Bertomeu, el Camí del Mig i l'Escola Marta 
Mata on els seus alumnes poden aprendre a tocar el 
violí, el violoncel, la trompeta i el bombardí”, relata 
Serra. El projecte promociona l'accés a la cultura 
lliure, el treball en xarxa i ho fa amb una metodologia 

molt oberta que va més enllà de l'aula. La idea fi nal 
de cada any és la creació d'una Orquestra Simfònica 
amb nens i nenes de diverses escoles.

Gospel, ukelele i percussió

A més de les Escoles Orquestrals, des de l'EMMM 
impulsen tres projectes de curta durada dins el 
programa de Música i Comunitat que es realitzen a 
vuit escoles i instituts diferents de la ciutat. Aquest 
curs, han optat pel projecte 'Ukelele a les Escoles', 
Gospel en anglès per a infants i per impartir tallers 
de Percussió Corporal i moviment als instituts.

Per últim, dins de l'àrea de Música i Comunitat cal 
destacar l'impuls del 'Golden Gospel Choir', un cor 
de gospel obert per a gent gran que neix de l'Àrea 
de Gent Gran Activa de l'Ajuntament de Mataró i 
que dirigeix la Georgina Blanch. Aquest cor ha es-
tat un èxit des del seu inici i ja rep prop d'una tren-
tena d'avis i àvies de Mataró que gaudeixen d'una 
estona de música. A més, amb el gospel potencien 
el moviment corporal i la diversió, combinada amb 
el valor afegit de poder teixir una xarxa d'amistats 
i relacionar-se amb gent amb les mateixes afi cions.

Gràcies al projecte Quatre Cordes i a les nombro-
ses iniciatives de l'àrea de Música i Comunitat, Serra 
explica que han observat grans benefi cis com el 
descobriment per part d'infants i famílies d'un món 
nou i un despertar artístic. La clau és, des del seu 

Reportatge
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punt de vista, l'alegria que s'observa en els infants 
en formar part d'aquests projectes, la motivació 
per a l'educació artística, la cerca del creixement 
personal, la il·lusió de trobar-se, i molt més. També 
expliquen que s'ha aconseguit un major moviment 
a la ciutat i el posicionament de Mataró en el mapa 
de les bones pràctiques artístiques. Joan Fargas té 
clar que “seria molt bo que aquestes iniciatives es 
portessin arreu” perquè “el món es canvia quan les 
persones veuen que formen part de comunitats com 
aquestes, les quals creen horitzons nous”, explica.

Big Band, cors i batucades

Aquest curs l'EMMM també s'ha proposat l'objectiu 
d'impulsar una Big Band amateur que, sota la direc-
ció de Gerard Nieto –el director de la Big Band Jazz 
Maresme– pot estar formada per qualsevol ciutadà: 
tant si és alumne del centre, com si no ho és. També 
han apostat per la creació d'una batucada adreçada 

a les famílies que pugui ser una activitat per realit-
zar amb els fills, els nebots, pares, avis o qualsevol 
familiar. Per últim, han format dos cors que canten 
íntegrament en anglès per reforçar, a més del cant, 
altres coneixements transversals. En definitiva, una 
allau d'iniciatives plenes d'energia i bona voluntat 
que volen establir uns valors culturals i un coneixe-
ment artístic entre els mataronins i mataronines.

Preus públics

Des dels grups de Música en Família pensats per a 
infants a partir d'un any, fins a la preparació pels que 
vulguin accedir al Grau Superior de Música, l'EMMM 
prepara cursos convencionals de llarga durada per 
a totes les edats i necessitats educatives. “Els preus 
que assumeixen els alumnes de l'EMMM els decideix 
l'Ajuntament i són variats en funció del nivell que 
estudia l'alumne”, explica el director de l'EMMM. En 
el cas dels cursos formatius i grups de llarga dura-
da de l'escola, el funcionament es finança, per una 
banda, amb l'aportació de l'Ajuntament i, la resta, 
va a càrrec dels alumnes.

El cas dels programes de Música i Comunitat és di-
ferent perquè, tot i que són gestionats per l'EMMM, 
es realitzen a les escoles primàries i secundàries i 
estan íntegrament subvencionats per l'Ajuntament. 
“Aquests projectes neixen d'una decisió política i es-
peren arribar a tothom, sigui quina sigui la situació 
econòmica de cada família”, explica Fargas.

Esperem arribar a 
tothom, sigui quina 
sigui la situació 
econòmica de cada 
família"
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140.000 euros per contractar aturats
L'Ajuntament destina una partida pressupostària a ajudes a empreses 
de fins a 4.246 euros pels diferents contractes  

Economia: Redacció 

 Millorar l'ocupació i afavorir la 
incorporació al mercat de treball 
de persones que tenen difi cultats 
d'inserció a Mataró és el principal 
objectiu amb el qual l'Ajuntament 
de Mataró destinarà 140.000 eu-
ros a subvencionar les empreses 
que contractin persones en situa-
ció d'atur. Es tracta de dues línies 
de subvencions, una per aturats i 
l'altre per la contractació de per-
sones amb diversitat funcional, 

a les quals es poden acollir totes 
les empreses.

Les dues línies, el programa 
Foment de l'Ocupació i el pro-
grama Creant Oportunitats, han 
estat dissenyades pel Servei d'Ocu-
pació de l'Ajuntament de Mataró 
(SOM) amb el cofi nançament de 
la Diputació de Barcelona.

Les 15 primeres sol·licituds
Les ofertes de treball per les quals 
es sol·licita la subvenció es gesti-
onaran preferentment a través de 

la borsa de treball del SOM, que 
també ofereix assessorament a les 
empreses interessades. Les empre-
ses poden sol·licitar subvencions 
per a la contractació laboral de 
persones en situació d’atur per un 
termini no inferior als sis mesos, 
amb un import per la subvenció 
de més 4.000 euros per sis mesos 
de contracte a jornada completa.

Creant Oportunitats
Les subvencions d'aquest pro-
grama s'adrecen a empreses que 
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contractin persones amb diversi-
tat funcional. El programa busca 
treballar en xarxa amb les entitats 
que treballen per a la inserció la-
boral d'aquest col·lectiu a Mataró 
i el Maresme. 

Les empreses que s’hi acullin, 
poden gaudir d’un ajut de 1.415 
euros durant els primers dos me-
sos del contracte, o la part pro-
porcional si és una jornada par-
cial. Aquestes subvencions poden 
ser compatibles amb d’altres que 
atorgui l’Ajuntament. 

El SOM ja ha rebut i està tra-
mitant quinze sol·licituds de 
subvenció, de les quals sis 
corresponen a contractes 
indefinits dins la línia de 
Foment de l'Ocupació. Els 
ajuts es poden demanar fins 
al 31 de juliol de 2018 i van 
adreçats a qualsevol empresa 
que contracti una persona 
que es trobi en situació d'atur 
i estigui empadronada.

Sis contractes 
indefinits

2

Hi ha dos tipus d'ajudes: 
per contractar aturats 
i per fer-ho a persones 
amb diversitat funcional

Care Santos va obrir el nou curs del TecnoCampus Arxiu 

L'escriptora mataronina s'encarrega d'obrir el nou curs 
acadèmic del TecnoCampus oferint una lliçó inaugural

Care Santos reivindica el valor 
de la ficció al TCM

 El curs universitari 2017-2018 va 
quedar inaugurat al TecnoCampus 
de manera ofi cial dimecres 25 amb 
un acte que va comptar amb una 
lliçó inaugural a càrrec de l'escrip-
tora mataronina Care Santos. Sota 
el títol 'Per què serveix la fi cció', 
la novel·lista mataronina va res-
saltar la fi cció i la literatura com a 
elements indispensables per en-
tendre el món que ens envolta.

Per Santos la fi cció serveix per-
què cadascú construeixi la seva 
pròpia història a partir del fet de 
narrar, d'explicar històries, una ca-
racterística innata a l’ésser humà. 
Va destacar la curiositat com a 

element clau per les quals neces-
sitem la fi cció.

Més de 3.000 alumnes
Aquest curs el TecnoCampus 
compta amb prop de 3.400 estu-
diants matriculats, xifra que des 
de la universitat consideren molt 
positiva. Entre els temes tractats, 
van fer un balanç del darrer curs, 
van parlar de la trajectòria del cen-
tre i van demarcar l'aposta de la 
institució: el Pla Estratègic 2022. 
Una aposta que espera consoli-
dar un model d’èxit després d’una 
forta etapa de creixement en els 
últims anys.
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AKÍ Bricolaje es posa mà a l'obra
El centre comercial de Cabrera es proposa recaptar fons solidaris fins el 12 de 
novembre amb una programació plena d'activitats 

Publirreportatge : Redacció 

 La segona edició de “Mà a 
l'obra” és a punt de començar a 
AKÍ Cabrera. Aquest any, l'esde-
veniment tindrà lloc en el trans-
curs de dues setmanes, amb les 
activitats planifi cades durant els 

caps de setmana. Aquestes esta-
ran centrades principalment en 
l'aspecte solidari, ja que aquest és 
un valor molt important per a la 
marca. L'objectiu d'AKÍ Cabrera 
és recaptar fons a través de dife-
rents activitats, que després dona-
rà a l'associació PRADER WILLI, 

i així contribuir, entre tots, a do-
nar respostes i ajuda a les famílies 
amb fi lls afectats per la Síndrome 
Prader Willi.

Esmorzars
Els dilluns, dijous, divendres i dis-
sabtes, de 9h a 11h, tots els que 
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vulguin col·laborar gaudiran 
d'esmorzar gratuït, en el qual es 
podran fer donatius a voluntat. 
Aquest, a més, serà un gran mo-
ment per planifi car les activitats 
de la jornada.

Tallers i Mercat 
ambulant Solidari
Es realitzaran diversos tallers en 
els quals es crearan els productes 
per al mercat ambulant solidari, 
com ara quadres personalitzats, 
penja-robes, marro o adorns de 
Nadal. La idea és passar una esto-
na divertida i didàctic en el qual, a 

més, s'està contribuint a recaptar 
fons per a l'associació.

Així mateix, els més petits també 
comptaran amb la seva secció de 
tallers, en els quals podran diver-
tir-se jugant i fent manualitats.

Sorteig
Tot aquell que participi en qual-
sevol de les activitats solidàries o 
que, senzillament, compri en la 
tenda durant aquestes setmanes, 

entrarà en el sorteig d'un carro de 
productes de bricolatge, marca 
de la casa, valorat en 200 euros.

I com que compartir és viure, 
compartint en xarxes socials la teva 
foto “tirant una mà” en el Photocall 
Solidari, AKÍ Bricolatge donarà a 
Creu Vermella 1 euro per cadas-
cuna de les 1.000 primeres fotos.

Ja ho saps, suma't a la crida 
d'AKÍ Bricolatge, i posa't tu tam-
bé mans a l'obra!

Assabenta't de tot a
    http://www.aki.es/aki-nos-ponemos-manos-a-la-obra
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COMPRA VENDA IMMOBILIARIA

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

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

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

TRASPASSOS-LLOGUERS

ES LLOGUEN VIVENDES a dife-
rents zones de Mataró, cases, naus 
industrials. Opcions de compra. 
607.444.232
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv, 
micro, nevera, internet, dret a cui-
na. Zona privilegiada. 639.703.037 
ALQUILO HABITACIÓN a chica. 
Cerca estación. 603.511.683
ALQUILO HABITACIÓN. 669.986.519
ALQUILO HABITACIÓN señor. 
611.454.139 
ALQUILO PARKING AMPLIO. Via 
Europa 60€. 691.325.283

TREBALL

SE BUSCA CAMARERA con expe-
riencia y buena presencia enviar 
currículum a trabajo.hosteleria@
outlook.es
SE PRECISA ENCARGADA para piso 
de relax en Mataró. Edad máxima 
50 años. Disponibilidad para hacer 
turnos rotatorios incluidos fi nes de 
semana y festivos. Alta en la S.S. 
655.226.610
ES NECESSITA OFICIAL per per-
ruqueria amb experiència. Portar 
currículum a: C/Esteve Albert. 
Garcia Perruquers. Mataró
PERRUQUERIA/ESTÈTICA MATARÓ, 
necessita ajudanta de perruqueria. 
Tlf. 615.939.839
S'OFEREIX NOIA PER cangurar i/o 
donar classes d'anglès a nens i ne-
nes de 6 a 14 anys. Interessats trucar 
al 698.591.029 Aina
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA, cuidado 
personas mayores. Coche propio. 
632.914.311
CHICA BUSCA TRABAJO limpi-
eza, ayudante cocina, fregaplatos. 
631.749.984
LIMPIEZA. 631.451.768
BUSCO TRABAJO limpieza, cuida-
do persona mayor. Experiencia. 
631.557.336
BUSCO FAENA: limpiar, cuidar 
mayores, compañía. Día o noche. 
600.655.639
TITULADA EN GERIATRÍA. Cuida 
mayores. 655.300.433

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69

TRASPASO
(Por jubilación)

636 258 600

TIENDA/TALLER
DE MOTOS EN MATARÓ

TREBALL

BUSCO FEINA NETEJA. 645.354.442
BUSCO TRABAJO CUIDADO perso-
nas mayores. Noches y fi nes de 
semana. 667.304.438
SE PRECISA OFICIALA o ayudan-
te adelantada de peluqueria en 
Argentona. 663.285.635.
SENYORA RESPONSABLE BUSCA 
feina de neteja. Amb bones 
Referències. 646.268.814
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
602.836.505
SEÑORA CUBANA (enfermera gene-
ral) titulada. Busco trabajo cuidando 
personas mayores, niños. Interna. 
672.130.668 
CHICA BUSCA TRABAJO interna 
limpieza. 652.85.98.69

PROFESSIONALS

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Ai-
xa. Havaneres, cançó marinera. 
Festes majors, festes de carrer, fes-
tes privades, casaments, aniversaris, 
etc. Informació sense compromís 
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com 
CASAMENTS. SOPRANO posa el cant 
a la teva cerimònia. Fes que aquest 
dia tan especial sigui inoblidable. 
625.947.230 Rosa 
SE HACEN OJALES y se ponen bo-
tones. Tel. 93.790.82.32 
REFORMES DE LA LLAR al millor 
preu. Cuines, banys, terres, etc. Un 
bon equip de professionals al millor 
preu. 677.592.739
PAVIDNET: Neteja, manteniment i 
abrillantats. Pressupost sense com-
promís. 93.757.76.83 /607.249.790 
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. 
Reparaciones, instalaciones. Agua, 
gas y electricidad. 610.565.628 
/93.799.64.77 /607.194.711
LAMPISTERÍA, FONTANERÍA, 
electricidad, aparatos eléctricos, 
reparación lavadoras, calentadores, 
calderas. 697.725.158

núm. 1793 del 3 al 9 de novembre de 2017www.totmataro.cat/economics PER INSERIR ANUNCIS:  www.totmataro.cat/economics

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

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

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

• LOGÍSTICA
MAGATZEM D'ALIMENTS •

SI ENS PODEU AJUDAR:
T. 937 908 002

cim@caritasmataro.org

PROFESSIONALS

PINTOR-YESERO. Económico. 
Confi anza y calidad. 632.725.660
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados. 
607.480.942
MUDANZAS, PORTES, MONTAJE /
desmontaje muebles. 20 €/hora. 
610.627.821 WhatsApp
MUDANCES ECONÒMIQUES. 
692.021.141
REFORMAS, OBRAS, REPARACIONES, 
albañilería, electricidad, fontanería, 
gas, pintura. Económico 670.232.977

TAROT

TAROT. 806.533.128

VARIS

CARTES D'ÀNGELS, REIKI. Carme 
616.416.987 

CONTACTES

JAVI 70 AÑOS, buena posi-
ción. Pasivo, deseo chico activo. 
Máximo 45 años. Atlético, moreno. 
682.462.579
LA MEJOR CASA relax de Mataró. 
12 chicas disponibles para tus fan-
tasías. www.ScortAbril30.com. 
93.741.63.41 /657.894.558
NOVEDAD NORA 21  años . 
631.129.242
DÚPLEX 60 €/MH. 631.286.930
MASAJE CUERPO ENTERO. 30€ ho-
ra. Rocafonda. 688.192.012
ESTRELLA MADURITA. Muy cariño-
sa. 120 de pecho. Casa particular. 
677.270.173
MASAJE. ZONA Pl. Catalunya. 2 chi-
cas coreanas. También a domicilio. 
615.719.971
LAIA 45 CATALANA. 687.072.165
NOVEDAD TRAVESTI BRITHANY. 
Mulata. 20cm. 697.487.727 Mataró

núm. 1793 del 3 al 9 de novembre de 2017Econòmics
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  Aquest cap de setmana, el 4 i 5 
de novembre, la plaça de l’Ajun-
tament s'omplirà dels colors de la 
tardor amb la Fira de Tardor i la 
33a edició de l'Exposició de Bolets 
del Maresme. Les dues activitats 
giraran al voltant dels productes 

Cap de setmana de Fira de Tardor i la 33 Exposició de 
Bolets del Maresme

de temporada i comptaran amb 
fi raires i artesans que oferiran bo-
lets, formatges, mel, embotits, co-
ques, xocolates, castanyes, sabons 
naturals, titelles, bijuteria, cuir i 
minerals, entre altres productes.

A més de les parades, que 

El bolet és el protagonista 
a darrere l'Ajuntament

estaran obertes de 10 a 21h, s’han 
programat activitats complemen-
tàries dirigides al públic familiar 
com tallers gastronòmics, creatius 
i una cercavila amb “The ZeBRASS 
marching band”.

Els bolets de la comarca
La 33a Exposició de Bolets del 
Maresme se celebrarà a la plaça 
de l’Ajuntament de Mataró, com ja 
és tradició, del 4 al 10 de novembre. 
L’exposició pretén ser una mostra 
representativa de la diversitat de 
bolets del Maresme i la mostra pot 
arribar a superar les 100 espècies 
de bolets De dilluns a divendres, 
diversos grups escolars faran visi-
tes guiades a l’exposició i també 
realitzaran tallers sobre el tema. 
Redacció

CiutatCiutat núm. 1793 del 3 al 9 de novembre de 2017

L'exposició de bolets de l'any passat  Daniel Ferrer 
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se'ls van atribuir funcions que 
no els corresponien i critiquen 
que van identifi car a “ciutadans 
i ciutadanes que exercien el seu 
dret a la llibertat d'expressió i que 
les seves dades poden haver estat 
traslladades a la fi scalia”.

Aproven la proposta
Els acords proposats en el text, 
que va ser aprovat, inclouen que 
l'Ajuntament ratifi qui el seu com-
promís amb la llibertat d'expres-
sió, rebutgi la instrumentalització 
política de la policia local, informi 
els identifi cats si les seves dades 
s'han traslladat a la Fiscalia i se'ls 
ofereixi assessorament jurídic. 

A banda dels grups que la pre-
sentaven, també ICV va donar su-
port a la proposta, que va comptar 
amb l'abstenció de la Regidora No 
Adscrita i amb els vots en contra 
del PP, PSC, PxC i C's. 

El regidor de Serveis Centrals i 
Seguretat, Juan Carlos Jerez, va de-
fensar que la Policia Local va fer la 
seva feina "sense interferències po-
lítiques" i que van fer la seva feina 
seguint ordres de la Fiscalia trans-
meses a través dels Mossos. | L.M.

 Els grups municipals de la CUP, 
CiU, ERC-MES i VOLEMataró van 
presentar una proposta de resolu-
ció al Ple Municipal d'octubre amb 
dues fi nalitats: rebutjar la instru-
mentalització política de la Policia 
Local i donar suport a la llibertat 
d'expressió de la ciutadania. La 
proposta neix del fet que la Policia 
Local exercís de policia judicial 
durant l'1-O i els dies previs a la 
celebració del Referèndum. Les 
funcions que se'ls demanava con-
templaven el fet d'elaborar infor-
mes en relació a les activitats prepa-
ratòries del referèndum, d'adoptar 
mesures per evitar la consumació 
dels "delictes" requisant urnes, so-
bres i propaganda electoral, entre 
altres, i de practicar les diligències 
necessàries per acreditar els "fets 
delictius" i determinar les respon-
sabilitats penals exigibles.

Segons especifi cava el text de la 
proposta, tan sols les policies lo-
cals que hagin signat el Conveni de 
Col·laboració entre el Ministeri de 
l'Interior i la FEMP, poden actuar 
com a Policia Judicial, i aquest no 
és el cas del cos policial de Mataró. 
Per aquest motiu, defensen que 

El Ple d'octubre aprova la proposta de resolució contra 
"la instrumentalització política" del cos

Contra el paper de la Policia 
Local com a policia judicial

 El Ple Municipal d'octubre va 
acordar la instal·lació a l'edifi ci de 
l'Ajuntament d'un equip de mega-
fonia permanent. L'equip estarà 
disponible per a fer discursos i 
adreçar-se a la ciutadania en les 
concentracions i actes que tinguin 
lloc davant del consistori. 

La iniciativa neix del prec que va 
presentar Esteve Martínez, d'ICV-
EUiA, en el que destacava la ne-
cessitat d'un megàfon permanent 
“per qui vulgui adreçar unes pa-
raules”, tant polítics com qualse-
vol ciutadà. Miquel Àngel Vadell 
va acceptar el prec “per tal que 
ningú es quedi afònic” i perquè ho 
consideren com una millora a les 
funcionalitats de l'edifi ci.

Des del govern ja han encarre-
gat l'elaboració d'un pressupost i 
d'un estudi per instal·lar l'equip.

Actes que no se senten
Fins ara era cada entitat organitza-
dora d'actes davant l'Ajuntament 
la que havia de costejar la sono-
rització d'aquest. En les últimes 
setmanes s'han succeït diverses 
convocatòries que han arribat a 
reunir milers de persones sense 
que la megafonia fos dimensio-
nada d'acord a aquesta quantitat 
de concentrats. | Laia Mulà

Per a les concentracions 
que s'hi convoquin

L'Ajuntament 
disposarà d'un equip 
de megafonia

El ple municipal d'octubre

Acte davant l'Ajuntament  D.Ferrer 

 Daniel Ferrer 
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Previsions astrològiques per 
DHANNA ASTRÒLOGA Diplomada 

per l’Associació d’Astrologia de Catalunya. 

www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)

Et pots trobar que es qüestionin les 

teves intencions i veure't donant ex-

plicacions. No les donis si no ho creus 

necessari però potser és moment 

d'escoltar als altres.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

L'economia ha millorat una mica però 

no és suficient. Si segueixes fent el 

mateix, obtindràs els mateixos resul-

tats. Toca innovar i arriscar una mica 

per obtenir ingressos.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Per molt que tu vulguis signar la pau, 

sembla que hi ha qui segueix cercant 

el teu taló d'Aquil·les. Si no vols con-

flicte, el millor per a tu serà evitar 

certes persones.

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

La paciència no és infinita i pots ha-

ver de mossegar-te la llengua per no 

ofendre. Saps molt bé que val més el 

que es calla que el que es diu. Espera 

el moment adequat.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Si esperaves col·laboració o comen-

çar alguna associació, és una bona 

etapa per a les aliances i els pactes. 

Pots tenir l'oportunitat de fer les 

paus amb algú del passat.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

No sempre ets tan valent com voldri-

es i després et sents malament amb 

tu mateix. Tots tenim debilitats i tu 

també. Accepta els teus punts dèbils 

i treballa'ls per avançar.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Pots enganyar als altres però no a 

tu mateix. Saps que hi ha coses que 

poden avançar i mirar cap a un altre 

costat no és el millor. Com més sincer 

siguis, abans ho resoldràs.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

El panorama amistós ha canviat. 

Amics que creies per sempre han 

desaparegut i d'altres amb qui vas 

començar malament, s'han quedat. 

Extrau el millor de cada experiència.

Bessons (21/5 al 21/6)

Pots sentir-te tip de la teva feina o 

amb ganes de fer canvis en aquest 

terreny. Evita prendre decisions pre-

cipitades que posarien en risc la teva 

economia. Cerca opcions.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

No magnifiquis coses poc importants 

o les teves relacions es complicaran. 

Practica la fe en tu mateix i en els 

altres per mantenir la ment sana i 

amb bona disposició.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Saps que no et pots queixar. De fet ets 

especialista a trobar el més positiu 

de cada qüestió, però darrerament 

ambiciones quelcom més. Persevera 

per aconseguir-ho.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Vols viatjar i descobrir nous paisatges 

i horitzons. Si no t'ho pots permetre, 

cercaràs la manera d'evadir-te amb 

l'art o la música. Nous contactes amb 

l'estranger.

www.facebook.com/dhannaastro

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

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

comajuan@comajuan.com

www.comajuan.com
Especialistes immobiliaris

Avda. Jaume Recoder, 62, Mataró

comajuan@comajuan.com

www.comajuan.com
Especialistes immobiliaris

REF.5780 MATARÓ. FANTÀSTIC PIS A 
PLE CENTRE, TOT EXTERIOR. 150m2. 4 
habit (1 suite), dobles i exteriors, vistes 
espectaculars al mar. 2 banys complets, 
un amb hidromassatge. Gran saló menj. 
50m2. Magnífi ca cuina offi ce reformada 
amb molt de gust. Terrassa, piscina co-
munitària i plaça d'aparcament inclòs.

Ref 5887 NAU INDUSTRIAL EN VENDA i 
en lloguer de 300 m2 en planta pis. To-
talment diàfana, amb muntacàrregues i 
molta llum natural.

REF. 5801  MATARÓ. Edifi ci industrial en 
venda de 5 plantes. Excel·lent accés per 
a camions, disposa de muntacàrregues i 
pati davanter .  2.500m2 edifi cats!
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Eduard Alcoy: del disseny a la pintura
El Museu Arxiu de Llavaneres acull fins al 26 de novembre l'exposició  
'Alcoy, passaports a l'art' (1947–1987) sobre l'artista d'adopció mataronina

Art: Laia Mulà

  El Museu Arxiu de Llavaneres homenatja a Eduard 
Alcoy amb una exposició de pintura que mostra de 
forma gratuïta una trentena d’obres de les diferents 
etapes artístiques del pintor. Eduard Alcoy, artista 
format en dibuix i gravat a l’Escola d’Arts i Oficis 
Artístics de Barcelona, va néixer a Barcelona però 
posteriorment va ser mataroní d'adopció. 

Ara, el museu arxiu llavanerenc acull la seva obra 
coincidint amb el 30è aniversari de la seva mort.

Una peça important
Alcoy va exposar per primer cop a la dècada dels 50, 
quan formava part del corrent artístic de la no figu-
ració, i va ser membre fundador del Grup Sílex. Va 
ser llavors quan va iniciar la seva etapa a l’agència 
publicitària ZEN i va rebre la Medalla Miguel Lerin 
de la Cámara Barcelonesa de Arte.

A principis dels anys 60 va exposar a diversos es-
pais del món amb els informalistes espanyols, però 
va ser en aquest moment quan va abandonar l’etapa 
no figurativa, coincidint amb la feina a les Gràfiques 

Tria de Mataró i el seu trasllat a la ciutat. El 1970 
va abandonar les tasques publicitàries i el disseny 
gràfic per dedicar-se exclusivament a la pintura i 
és l’època dels primers contactes amb marxants i 
galeristes italians i, per tant, de l’ampliació del seu 
camp artístic.

El Museu de Llavaneres
A Sant Andreu de Llavaneres l’art i la cultura sempre 
han tingut un espai preeminent. D'aquesta manera 
el Museu arxiu ho justifica "no només per l’enorme 
potencial educatiu, evocador i social dels treballs 
artístics, sinó per la seva capacitat única d’expli-
car-nos com a poble".

Eduard Alcoy

La mostra serveix 
d'homenatge en el 
30è aniversari de la 
mort de l'artista

Cultura
www.totmataro.cat/cultura
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zona sense una tradició castellera 
històrica, la Plaça del Vi de Girona 
estava plena de gom a gom a l'es-
pera d'una actuació amb tres grans 
colles. Tot i que en aquesta ocasió 
no es va poder veure un castell de 
deu pisos, de ben segur que les co-
lles no van decebre al seu públic. 
Els de Terrassa van lluir-se amb 
dos castells de gamma extra: la 
torre de 9 amb folre i manilles i 
el pilar de 8 amb folre i manilles 
també, acompanyats del 3 i el 4 
de 9 amb folre.

Salt de 9
Els Marrecs de Salt, per la seva 
banda, van consolidar-se com a 
colla de nou pisos descarregant 
per segona vegada aquesta tem-
porada el 3 de 9 amb folre, un dels 
castells més celebrats de la jornada 
que l'any passat van intentar sense 
èxit en aquesta mateixa diada. A 
més, van optar per un 5 de 8 i la 
torre de 8 amb folre.

Després de Girona i Tots Sants, 
als Capgrossos els queden la Diada 
Mariona Galindo Lora diumenge 
12 i a Terrassa el 19. | Laia Mulà.

  Sembla que aquesta tempo-
rada res atura als Capgrossos de 
Mataró, els quals van revalidar el 
seu domini dels castells de nou 
pisos a la diada de Sant Narcís de 
Girona, una de les cites més es-
perades de la temporada. Amb 
els Minyons de Terrassa i la co-
lla local, els Marrecs de Salt, els 
Capgrossos van descarregar el 3 
de 9 amb folre, una torre de 9 amb 
folre i manilles més ferma que la 
descarregada al Mercadal de Reus, 
el 4 de 9 amb folre i un pilar de 7 
amb folre que es presenta a punt 
per pujar-lo un pis més.  És la ter-
cera torre de 9 que descarreguen 
aquesta temporada, tantes com les 
que van sumar entre 2010 i 2016.

Tot i que Girona es troba en una 

Els Capgrossos de Mataró continuen trencant sostres 
descarregant tres castells de nou pisos per Sant Narcís

Girona veu la torre de 9 
de color blau marí

 El dia 5 d'octubre, un dia abans 
del moment en el qual estava pre-
vist celebrar la primera edició de 
la Nit de la Cultura, el govern lo-
cal de Mataró va decidir ajornar 
l'acte. Núria Moreno, del PSC, va 
assegurar durant el Ple Municipal 
d'octubre que la decisió de pos-
posar la festa “no va tenir a veure 
amb la presència del regidor de 
Cultura a l'acte, sinó amb els fets 
que s'acabaven de produir al país”. 
Tot i que encara no hi ha una nova 
data prevista, des del PSC van asse-
gurar que l'acte no es va suspendre, 
sinó ajornar i que el programaran 
en una nova data.

Des del govern van reconèixer 
que hauran d'assumir algunes des-
peses, que encara no estan xifrades, 
per la suspensió de l'acte del dia 6. 

Cal una nova ubicació
La Nau Gaudí era l'espai que ini-
cialment havia d'acollir l'acte de 
la Nit de la Cultura. Amb el canvi 
de data, l'espai ha deixat d'estar 
disponible perquè acull una ex-
posició i des del govern asseguren 
que estan cercant un nou empla-
çament. Tot i això, asseguren que 
l'acte es farà, ja que consideren 
que s'ha de celebrar perquè els 
premiats puguin obtenir els seus 
guardons. | Laia Mulà.

Des del govern asseguren 
que no s'ha suspès

Sense data per 
a la Nit de la 
Cultura 2017

3

És la tercera torre de 9 
d'aquest 2017 i la sisena 
completada en tota la 
seva trajectòria

Nova torre de 9 dels Capgrossos, aquest cop a Girona

Moreno, a Cultura

 Capgrossos

 Arxiu

núm. 1793 del 3 al 9 de novembre de 2017

Tot cultura capgrossos + nit cultura.indd   2 31/10/17   19:55



7:30 ÚLTIMA SESSIÓ
8:00 CREURE AVUI
8:30 BA-BA
9:00 CAMINANT x CATALUNYA
10:00 TRAÇ DE CULTURA
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA EN DIRECTE DES DE 
 MONTSERRAT
12:30 PER DETERMINAR
14:30 CAMINANT x CATALUNYA
15:30 CALIDOSCOPI
16:00 1MÓN.CAT
18:00 HANDBOL EN JOC
 En directe
20:00 EN JOC 
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 DIUMENGE ESPORTS
23:00 SET DIES
0:00 ÚLTIMA SESSIÓ
0:30 DIUMENGE ESPORTS
1:30 CALIDOSCOPI
2:00 ÚLTIMA SESSIÓ
2:30 TRAÇ DE CULTURA
3:00 TELÓ DE FONS
3:30 LA CONVERSA
4:00 DE TEE A GRENN
4:30 REM A REM
5:00 TELÓ DE FONS
5:30 CALIDOSCOPI
6:00 DIUMENGE ESPORTS

Dilluns 6
7:00 NOTÍCIES EN XARXA 
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 EL MIRADOR
12:00 ÚLTIMA SESSIÓ
12:30 BEN TROBATS
14:30 ÚLTIMA SESSIÓ
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 BA-BA
18:00 DOSOS AMUNT
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 CARNET ESPORTIU

Dissabte 4
7:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
7:30 CARNET ESPORTIU
8:00 DE TEE A GRENN
8:30 BA-BA
9:00 CATALUNYA TERRITORI TIC
10:00 ÚLTIMA SESSIÓ
10:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
11:00 LA CONVERSA
11:30 CREURE AVUI
12:00 ADOLESCENTS.CAT
12:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
13:00 DOSOS AMUNT
14:00 DE TEE A GRENN
14:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
15:00 TRAÇ DE CULTURA
15:30 ÚLTIMA SESSIÓ
16:00 1MÓN.CAT
18:00 BÀSQUET EN JOC
20:30 PROGRAMA XARXA
21:00 LA CONVERSA
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 CALIDOSCOPI
22:30 ÚLTIMA SESSIÓ
23:00 TRAÇ DE CULTURA
23:30 TELÓ DE FONS
0:00 LA CONVERSA
0:30 CATALUNYA 
 TERRITORI TIC
1:30 CALIDOSCOPI
2:00 TELÓ DE FONS
2:30 TRAÇ DE CULTURA
3:00 ÚLTIMA SESSIÓ
3:30 LA CONVERSA
4:00 GAUDEIX LA FESTA
4:30 ESTUDI 3
5:00 DE TEE A GRENN
5:30 CREURE AVUI
6:00 CATALUNYA TERRITORI TIC

Diumenge 5
7:00 VOLTA I VOLTA

Dimecres 8
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 EL MIRADOR
12:00 CALIDOSCOPI
12:30 BEN TROBATS
14:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 CALIDOSCOPI
18:00 BA-BA
18:30 CARRETERES
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 LA CONVERSA
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 CARRETERES
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 LA CONVERSA
23:30 GAUDEIX LA FESTA
0:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 LA CONVERSA
2:00 CARRETERES
2:30 MIRADOR
4:30 GAUDEIX LA FESTA
5:00 ESTUDI 3
5:30 LA CONVERSA
6:00 MATARÓ AL DIA

Dijous 9
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 EL MIRADOR
12:00 LA CONVERSA
12:30 BEN TROBATS
14:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 LA CONVERSA
18:00 BA-BA
18:30 DE TEE A GRENN
19:00 MATARÓ AL DIA

20:00 TRAÇ DE CULTURA
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 HIPSTERLAND +13
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 TRAÇ DE CULTURA
23:30 DE TEE A GRENN
0:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 TRAÇ DE CULTURA
2:00 GAUDEIX LA FESTA
2:30 MIRADOR
4:30 DE TEE A GRENN
5:00 CARRETERES
5:30 TRAÇ DE CULTURA
6:00 MATARÓ AL DIA

Divendres 10
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 EL MIRADOR
12:00 TRAÇ DE CULTURA
12:30 BEN TROBATS
14:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 TRAÇ DE CULTURA
18:00 BA-BA
18:30 CREURE AVUI
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 ÚLTIMA SESSIÓ
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 CARNET ESPORTIU
23:30 ÚLTIMA SESSIÓ
0:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 CARNET ESPORTIU
2:00 HIPSTERLAND +13
2:30 MIRADOR
4:30 ÚLTIMA SESSIÓ
5:00 GAUDEIX LA FESTA
5:30 CARNET ESPORTIU
6:00 MATARÓ AL DIA

20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 EN JOC
 EDICIÓ DILLUNS
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 CARNET ESPORTIU
23:30 ESTUDI 3
0:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 CARNET ESPORTIU
2:00 DE TEE A GRENN
2:30 EL MIRADOR
4:30 DOSOS AMUNT
5:30 CARNET ESPORTIU
6:00 MATARÓ AL DIA

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

Programació facilitada per mataró Televisió

TV
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IMMO NOVA

IMMO NOVA

IMMO NOVA

Ref. 2138: Cerdañola: Planta baja para actua-
lizar a su gusto. Vivienda 80 m2. 3 hab. (2 do-
bles), 1 baño, cocina off, salón-comedor, patio.  
Zona muy tranquila con todos los servicios!!

107.000€

OPORTUNIDAD

Ref. 2636: Peramás: Para actualizar a su gusto, 
sin ascensor. 3 habitaciones (1 dobles), salón-
comedor, cocina independiente. 1 baño. 
Zona muy cotizada con todos los servicios!!

55.000€

ESPECIAL INVERSORES

Ref. 2601: Cirera: 100m2. 3 habitaciones dobles, 
salón-comedor con salida a balcón, cocina 
offi ce con galería anexa, 1 baños. Soleado 
y exterior y comunidad reducida!!
                                                               133.000€

TOTALMENTE REFORMADO

Ref. 2007: Rocafonda: Completamente reformado 
con ascensor. 4 habit (2 dobles) (1 triple), cocina 
office con galería, salón-comedor con  balcón, 2 
baños. Calefacción. Vistas despejadas al mar!!
                                                             182.000€

GRAN METRAJE

Ref. 2322: Cerdañola: 135m2 en comunidad 
reducida, 4 habit (2 dobles), arm. emp., coci-
na offi ce, galería, salón comedor de 40m2 con 
balcón, 1 baño. Calef. Terraza 70m2 y trastero!!
                                                                    216.000€

VIVIENDA DEFINITIVA

Ref. 2658: Centro: Con ascensor y grandes dimen-
siones. 4 hab. (1 dobl), salón-com., balcón, cocina 
offi ce, 2 baños. Calef., aire. ac., suelos mármol 
y trastero. Acab.calidad reciente construcción!!
                                                                 265.000€

ESPECTACULAR PISO 

1P IMMO NOVA.indd   1 31/10/17   11:41



Rebaixen l'IBI i el rebut de la brossa
L'Ajuntament aprova la modificació de les ordenances fiscals pel 2018 en el primer  
Ple Municipal en el qual el grup socialista ja no forma part del govern

Política: Redacció - Arg.Com.

 El Ple Municipal d'octubre d'Ar-
gentona va tenir com a tema cen-
tral el debat sobre la possibilitat de 
modificar les ordenances fiscals de 
l'any 2018. El debat va concloure 
amb l'aprovació de la modificació 
de les ordenances amb alguns can-
vis com, per exemple, la reducció 
del valor cadastral, que comporta 
una rebaixa de l'IBI, o la dismi-
nució de l'import del rebut de la 
brossa pels vilatans.

5 euros menys per la brossa
El Ple va aprovar la taxa regulado-
ra de la recollida de residus, que 
rebaixarà cinc euros el rebut de la 
brossa domèstica de cada ciutadà. 
L’ampliació aquest any del sistema 
porta a porta a tot el municipi i la 
millora dels resultats de la recollida 

selectiva han comportat un aug-
ment dels ingressos en concepte 
del retorn per cadascuna de les 
fraccions reciclables.

Menys ingressos
Un dels principals canvis en les or-
denances fiscals per a l’any vinent 
serà la reducció del valor cadastral, 
que suposarà una rebaixa mitja-
na d’un 3,5% en l’Impost de Béns 
Immobles. Aquest fet reduirà els 
ingressos, fet que es compensarà 
en una petita part amb l’augment 
de l’impost a les grans empreses 
del municipi. Aquest augment a 
algunes indústries va generar po-
sicions discrepants entre els grups 
de l’oposició i el PSC i el PP hi van 
votar en contra. Des del govern 
es va defensar la mesura per tal 
d’afavorir la redistribució i que 
havien reajustat a la baixa davant 

la petició d’algunes formacions.
Les ordenances fiscals passen 

ara per període d'exposició pública 
i seran aprovades en un altre Ple 
el mes de desembre.

Nova disposició dels regidors
Les cadires del Ple Municipal van 
modificar la seva disposició arran 
del recent canvi de govern, que ex-
clou el Grup Municipal del PSC i 
ofereix un nou Cartipàs. El PSC va 
lamentar la decisió de la CUP, ERC 
i ICV, amb els quals havia format 
govern fins fa poc.

Durant el Ple Municipal l'alcal-
de, Eudald Calvo, va informar que 
el procés de rehabilitació de la zona 
esportiva de Les Ginesteres està 
molt avançat i que aviat comen-
çaran les obres per ubicar-hi una 
oficina d'atenció ciutadana i un 
espai polivalent.

Argentona
www.totmataro.cat/argentona
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L'artista Mateo Lara immortalitzarà l'efemèride en un 
mural i hi haurà concert especial d'Ignorantes

  Durant tot l’any, els Diables d'Ar-
gentona han organitzat diverses 

Un dissabte de festa pels 25 
anys dels Diables

Els Diables d'Argentona estan d'aniversari Cedida

núm. 1793 del 3 al 9 de novembre de 2017

activitats per tal de celebrar el seu 
quart de segle i aquest dissabte  4 

tindrà lloc l’acte central, la Festa 
dels 25 anys. Tot i que la tarda es-
tarà farcida d’activitats, la Festa 
començarà al matí amb la crea-
ció d’un mural commemoratiu al 
carrer Carreras Candi, que anirà a 
càrrec de Mateo Lara. A les 16:30h 
tindran lloc les inscripcions a la 
Gimcana Familiar i Cursa d'Ori-
entació que es realitzarà segui-
dament amb inici a la Plaça de 
l'Església. A les 18:30h serà el torn 
de la "ballaruca" i xocolatada a 
càrrec de Jaume Barri. A partir de 
les 21h tindrà lloc el sopar popular 
pel qual és imprescindible haver 
comprat tiquet prèviament. 

La festa dels 25 anys dels Diables 
fi nalitzarà a la mateixa plaça de 
l'Església amb el concert d'Igno-
rantes a les 23h i posteriorment, 
DJ Manel.

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

25 ANYS
13.000 IMMOBLES GESTIONATS

OPORTUNITATS
Pl. Cuba, 48, Mataró 
Tel. 937 571 282 
info@sucasa.es

www.sucasa.es

4129

www.sucasa.es

4129

253.000€

EN CALLE TRANQUILA
Ref. 12755 CENTRO-Z. MARÍTIMA: Piso 95m2 buena ima-
gen y pocos vecinos. Ascensor. Excelente estado interior. 4 hb ( 
2 dobl) Salón 26m2. Balcón exterior. Cocina offi ce como nueva y 
equipada. Galería posterior. Baño completo + aseo, Aire Acondi-
cionado y calefacción eléctrica. Muy bien situado!!

T

330.000€

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

T

237.000€

ÚNICO POR CARACTERÍSTICAS!
Ref. 12796 PZA. GRANOLLERS: Espectacular vivienda 113 
m2. El mejor piso de la zona. Sólo 20 años y ascensor. Gran sa-
lón comedor 30 m2 , balcón-terracita. 4 dor. (2 dobles). 2 baños 
completos (1 suitte) Amplia cocina 12 m2, galería. Parking opcio-
nal. Exterior y con vistas despejadas. Muy soleado! 

T

265.000€

EXCELENTE COMPRA
Ref. 12769 PREMIÀ MAR-VALLPREMIÀ: Excelente vivienda 
90m2. Alto, exterior. Bonito conjunto residencial, piscinas y con-
sergería. A un paso playa y centro. Salón com. de 26m2. Balcón-
terracita ideal veranos. Cocina amplia. Galería. 3 habit. (2 dobl), 
armarios empotr. Suelos parquet. Calefacción. Parking incl!

T

www.totmataro.cat/argentona
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L'equipament situat al carrer Bellavista compta amb uns 1000m2, font per a 
les mascotes, dispensador de bosses i zona d'agility per entrenar-los

 L’Ajuntament d’Argentona ja té 
gairebé a punt l'espai d’esbarjo per 
a gossos: uns 1000 metres quadrats 
delimitats per una tanca d'1,5 me-
tres d'alçada que comptaran amb 
una única zona de pas, habilitada 
amb un espai que servirà de ves-
tíbul, per facilitar el traspàs entre 
els usuaris. Aquesta era una re-
ivindicació històrica de la vil·la.

L’espai d’esbarjo comptarà 
amb uns bancs per als propietaris 

Un nou gran espai per gossos a Argentona

L'espai per a gossos, pràcticament enllestit Cedida

i cuidadors de gossos, fabricats 
amb plàstic reciclat. L'Ajuntament 
també ha habilitat un punt d’aigua 
per a les mascotes, dispensadors 
de bosses, dipòsits per llençar-hi 
les deposicions dels animals i una 
zona d'agility amb diversos ele-
ments plàstics i de fusta perquè 
els animals hi puguin jugar.

L'antiga àrea d'emergència
L'equipament està ubicat a l'inici 

del carrer Bellavista, a la zona on 
s’hi ubicava l’antiga àrea d’emer-
gència de residus, i ben a prop de la 
zona esportiva. Aquest espai d’es-
barjo estarà obert les 24 hores del 
dia i es regirà segons l’ordenança 
municipal de tinença d’animals. 
Els animals podran anar deslligats, 
a excepció d’aquells tipifi cats com 
a perillosos. Els propietaris hau-
ran de seguir les habituals normes 
de comportament, drets i deures.

Fins a 2.000 euros de multa
L’Ordenança reguladora de la ti-
nença d'animals, així com la Llei 
de Protecció dels Animals i d’altres 
normatives, contemplen sancions o 
multes per determinades conduc-
tes i accions incíviques en relació 
als animals de companyia. Segons 
la gravetat i la reiteració, les sanci-
ons econòmiques poden arribar a 
ser de fi ns a 2.000 euros. Són san-
cionades les conductes com, per 
exemple, no recollir els excrements 
de la via pública, no portar l'animal 
lligat o no tenir-lo xipat o censat.

Adreça web del banner invertit:

lamodanuvias.com/grupocastro.es

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

PREMIÀ/TOTES

• 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:
EUGÈNIA MISSÉ BORRELL /AGUSTÍ FERNÁNDEZ SARGATAL

concursos
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També jazz
Entre cada acte hi haurà interpre-
tacions en directe de peces de jazz 
a càrrec de la pianista Meritxell 
Neddermann.

Una exposició de portades pulp 
de principis del segle XX s’exhi-
birà durant els tres dies del fes-
tival en una de les sales de l’Es-
pai Cultural Can Bisa, on també 
tindrà lloc un curs per aprendre 
a escriure novel·la negra a càrrec 
de l’escriptor Sebastià Bennasar 
dissabte i diumenge a les 10h, i la 
primera trobada del Club de lectu-
ra Vilassar de Noir, on comentaran 
la novel·la La Cara B d’Esperança 
Camps. | Redacció.

  La segona edició del Festival de 
literatura i cinema negre Vilassar 
de Noir se celebrarà del divendres 
10 al diumenge 12 de novembre a 
l’Espai Cultura Can Bisa de Vilassar 
de Mar. Al llarg de tot el cap de set-
mana tindran lloc taules rodones 
i xerrades dedicades al cinema i la 
literatura de gènere negre-crimi-
nal, amb la participació d’alguns 
dels principals autors en català i 
castellà. Des de Paco Camarasa o 
Jordi Sierra i Fabra, fi ns al gallec 
Diego Ameixeiras, l’expert en sec-
tes Pepe Rodríguez, l’estudiosa 
del gènere negre en català Anna 
Maria Villalonga o la menorquina 
Esperança Camps, exconsellera de 
cultura de Balears.

A més de les taules i xerrades, hi 
haurà actuacions de microteatre 
negre divendres a les 22:30h, un 
cicle de curts dissabte a la matei-
xa hora, i la projecció diumenge a 
les 17h de la pel·lícula guanyadora 
del Gran Premi del públic al festi-
val de Sitges 2017: "Matar a dios". 

Dedicat a la literatura i el cinema negre, té lloc del 10 
al 12 novembre a Vilassar de Mar

Arrenca la segona edició del 
Festival Vilassar de Noir

 L'Àrea d'Urbanisme i Obres 
Públiques de l'Ajuntament de Sant 
Andreu de Llavaneres ha comple-
tat recentment la instal·lació de 
vuit punts de llum al Passeig de la 
Riera. Amb una dotació econòmica 
de 10.000 euros, aquesta actuació 
respon a la voluntat d'acomplir als 
acords presos arran del procés de 
Pressupost Participatiu 2017.

La col·locació dels fanals té com 
a objectiu corregir la manca d'il-
luminació en aquest tram del mu-
nicipi, una zona molt transitada 
pels vianants que es desplacen 
entre el centre urbà i la platja.

Segon Pressupost Participatiu
El projecte de Pressupost Par ti-
cipatiu 2018 ha celebrat enguany 
la seva segona edició, amb un to-
tal de 10.000 euros destinats a les 
eleccions dels veïns. Després d'una 
crida inicial aleatòria a 400 perso-
nes del municipi, els 32 veïns i ve-
ïnes que van acceptar la invitació i 
es van integrar a l'equip de treball 
van decidir els 17 projectes que es 
duran a terme l'any vinent.

És una proposta inclosa al 
Pressupost Participatiu

Més llum pel 
Passeig de la Riera 
de Llavaneres

Una de les taules rodones de l’edició de l’any passat

El Passeig de la Riera Cedida

 Ana Portnoy 

Podeu trobar més 
informació a 
www.vilassardenoir.com

Maresme núm. 1793 del 3 al 9 de novembre de 2017
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OFICINA CENTRE: C. Jaume Recoder, 4 , Local 1 · T 937 079 216 · babn6@tecnocasa.es

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

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

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

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

VALORACIONS
GRATUÏTES

*HIPOTECA AL

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

ASSESSORAMENT FINANCER GRATUÏT

CENTRO HISTÓRICO (REF. 242389) 120 m2. En cen-
tro de Mataró. 3 dorm. dobles y 2 ind. Comedor de 
30m2. Cocina amplia y luminosa con galería de 7m2. 

2 baños completos. Balcón delantero y trasero de 
10m2. Cerca de todos los servicios públicos a escasos 

metros de la Plaça Santa Anna. A reformar. 
218.000€ 

CENTRE Casa de cos de 223 m2 a
reformar, al Carrer Sant Sadurní. Pàr-

quing de 40m2,pati de 35m
i terrassa de 40m. 

269.990€ 

ELS MOLINS (REF. 235213) Pis de 80m2 
per entrar a viure. 3 habitacions, menjador, 
cuina independent, bany amb plat de dutxa, 

galería, safareig i balcó al carrer.
Molt lluminós i acollidor.

94.900€

CERDANYOLA (REF.: 243162)
Pis de 4 dormitoris amb calefacció.

menjador de 23 m2. cuina offi ce amb
sortida a galeria. 
130.000€ 

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

Intermediarios independientes en préstamos y créditos - Red en franquicia - Cada sociedad franquiciada tiene su propio titular y es independiente del franquiciador
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AV MARESME (Ref. 242803) 65m2. 1ª Linea de 
mar: Ático en planta 15, vistas a mar. 65m2, 2 

hab. dobles, más de 10 m2, comedor con cocina 
americana de 20 m2. Baño completo. Balcón de 

19m2  esquinero con vistas a mar. Reformado con 
aacc bomba frío/calor. Finca con 3 ascen.

250.000€ 

PARC CENTRAL (Plç. Granollers)
Onzè pis de 130m2 amb 2 ascensors,

4 dormitorios, 2 banys.
Totalment exterior i vistes. 

299.990€ 

ZONA ESPERANÇA (REF 242720) Planta 
baixa amb pati completament reformada. 
Menjador de 18 m2, cuina ind, safareig, 2 

habitacions (abans 3) i bany complet amb 
plat de dutxa.

129.000€

CERDANYOLA (REF.: 226361)
Àtic de 55m2 totalment exterior.

fi nca sense ascensor. 

56.000€ 

T

T E

T

T

T T

T
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de la Generalitat de Catalunya, la 
Diputació de Barcelona i tots els 
municipis de la comarca.

Volen regular els 
allotjaments turístics
El Consell d’Alcaldes de Maresme 
també va analitzar durant la re-
unió un total de dues propostes 
signifi catives en matèria turísti-
ca: d'una banda, un projecte de 
regulació dels allotjaments turís-
tics a la comarca i, de l'altra, la 
possibilitat de presentar-se a la 
convocatòria del Fons Europeu 
de Desenvolupament Regional 
(FEDER) per impulsar rutes tu-
rístiques com la del camí de Sant 
Jaume per la costa o la ruta de la 
Guerra Civil. | Redacció.

 Durant el mes de maig de 2018 
està previst que comencin les in-
tervencions per netejar el fons marí 
de totes les platges del Maresme. 
Així ho han acordat el Consell d'Al-
caldes del Maresme arran d'una 
proposta nascuda d'una prova pi-
lot que va tenir lloc a inicis de se-
tembre en la qual es va netejar el 
fons marí de les platges de Santa 
Susanna i Malgrat de Mar. Es tracta 
d'un projecte pioner a Catalunya 
que es realitzarà per primera ve-
gada en les platges d'una comarca 
catana i que vol garantir el bon 
estat del fons marí. Aquesta ini-
ciativa permetrà, a més, realitzar 
una neteja sistemàtica i metodo-
lògica de la zona.

La prova pilot va acabar amb 
la recollida de 370 quilograms de 
deixalles. Entre les restes resca-
tades en el fons marí d’aquestes 
platges s’hi van trobar materials 
diversos com restes de plàstics i 
vidres, bigues de ferro i motors 
d’embarcacions.

El projecte de neteja del fons 
marí de les platges del Maresme 
compta amb el suport econòmic 

És la primera vegada que una comarca catalana impulsa 
un projecte per netejar la part no visible de les platges

Entesa per netejar el fons marí 
del Maresme

  Els Mossos d'Esquadra van de-
tenir el 24 d'octubre dos membres 
d'un grup criminal especialitzat a 
realitzar robatoris amb força a es-
tabliments, sobretot a benzineres 
i àrees de servei del Maresme. Als 
detinguts se'ls atribueix també 
robatoris a l'interior de vehicles 
i a diverses caravanes de turistes. 
Segons han informat els Mossos en 
un comunicat dels establiments, 
van sostreure diversos objectes, 
begudes alcohòliques i diners en 
metàl·lic. La policia els va enxam-
par en un pis de Barcelona i va 
poder recuperar alguns dels ob-
jectes robats, com bicicletes, pati-
nets elèctrics, aparells electrònics 
i diners. Els detinguts van passar a 
disposició judicial el 26 d'octubre 
i el jutge en va decretar llibertat 
amb càrrecs.

Els detinguts, dos homes de 
nacionalitat bosniana de 37 i 21 
anys, van entrar amb pocs dies 
de diferència a una àrea de servei 
de la C-32, a Teià, a un basar xinès 
d'Alella i a dues benzineres d'Alella 
i Canet de Mar. | Redacció. - ACN

Havien operat al Maresme 
en més d'una ocasió

Cau un grup expert 
en robatoris en àrees 
de servei i benzineres

La costa maresmenca és plena de deixalles

Part del material requisat Cedida

 Cedida 

Entesa total

Aquest projecte 
compta per primer cop 
amb el suport de les tres 
administracions: Consell, 
Diputació i Generalitat

Maresme núm. 1793 del 3 al 9 de novembre de 2017
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93 757 25 74
C/ Emili Cabanyes, 12
Mataró

HABITATGES EN VENDA

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

ARA:  160.000€

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

ARA:  230.000€

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

ARA:  230.000€

VALOREM LA SEVA PROPIETAT GRATUÏTAMENT

www.studi.cat

AVDA. GATASSA

ZONA CENTRE ZONA CENTRE

Muralla de la Presó - 27, baixos 
08302 - Mataró

T 937 556 047

Oportunitat per muntar el seu negoci
Ref.2672. Local comercial a 1 minut de la Pl. Santa Anna. An-
teriorment era una cafetería, disposa d'una pre-instal·lació i de 
sortida de fums, tot i que és ideal per a tot tipus de comerços. 
(CEE E)

ARA:  120.000€

CAMÍ RAL

• Administració de Comunitats 
   i de Pàrquings.

• Administració de Lloguers.

• Tramitem cèdules i
   certificats d’eficiència 
   energètica.

www.castellalopezadministracions.cat
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És una filòloga mataronina que ara publicarà el seu tercer llibre, 'Esbozos II'

Glòria Guirao,
febre literària

Laia Mulà

 “La bona literatura és aquella que té una mica 
d'humanitat, en la que serietat i sentit de l'humor 
van de la mà”. Així la defineix la Glòria Guirao, es-
criptora mataronina i amant de l'art i la cultura en 
general que creu que l'humor és un element indis-
pensable pel dia a dia. Considera que la literatura 
és una eina de creixement pels homes i dones i que 
és fonamental per la societat. Defensa també que la 
cultura i tot tipus d'expressió artística hauria de ser 
accessible i gratuïta per a tothom. Des del seu punt 
de vista, escriure literatura és una “estupidesa” per-
què qualsevol persona amb seny i interès pot fer-ho.

Després d'haver publicat 'Esbozos' (2006) i 'La 
guarda de mis besos' (2010), el pròxim mes de no-
vembre presentarà la seva tercera novel·la: 'Esbozos 
II'. Es tracta del segon volum de la seva primera 
novel·la, un recull de les seves vivències i emocions 
distribuïdes en una mena de diari personal compost 
de tres parts. “La primera part és de tipus humorís-
tic, la segona és més intimista i, per últim, la tercera 
part parla de la realitat, que no és tan lletja com ens 
fan creure”, explica Guirao. L'epíleg d'aquest llibre 
fa una crítica al sistema de govern actual i parla de 
la crisi que vivim, relata l'escriptora. Considera que 
aquesta novel·la és diferent de les anteriors perquè la 
seva visió del món “ha madurat” i veu les coses des 
d'una altra perspectiva, fet que es reflecteix en el text.

Té clar que no cerca el reconeixement ni l'èxit 
com a escriptora, sinó que publica els seus textos en 

aquest recull per qui vulgui llegir-los i que, si n'obté 
algun benefici, aniran destinats a la Fundació Fauna 
i Flora de Mama Lola, la qual treballa ajudant ani-
mals abandonats, entre altres tasques. S'ha proposat 
organitzar més endavant una presentació del seu 
nou llibre en un espai de la ciutat per a donar-lo a 
conèixer amb els amics i els amants de la literatura 
que tinguin curiositat per llegir-lo.

Voluntat de superació

Guirao va néixer i créixer a Mataró i va estudiar a 
l'Institut Damià Campeny. Tot i que va marxar du-
rant uns anys a viure a Madrid, ha acabat tornant 
a la seva ciutat d'origen. Considera que “visquis 
on visquis t'has d'integrar amb el lloc” i que amb 
la seva tornada a Mataró s'ha tret l'espineta que li 
havia quedat durant la seva adolescència en voler 
marxar. Considera que és important intentar-se 
superar cada dia a un mateix i lluitar perquè el 
món sigui un lloc millor.

Apunts

Defineix-te: És impossible autodefinir-se

una pel·lícula: 'Hilda' i 'Un tramvia llamado deseo'

un llibre: Qualsevol que encara no hagi llegit

un referent: Jim Morrison

un somni: Que el món sigui un lloc millor

un repte: Intentar-se superar cada dia

 Daniel Ferrer 

perfils
www.totmataro.cat/perfils

Tot perfils 1793.indd   1 31/10/17   12:20



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

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

PLANTA BAJA CON PATIO DE 15M2: 
2hab. dobles, baño con ducha refor-
mado, cocina formica conservada, ca-
lefaccion, comunidad reducida.

PISO TOTALM. REFORMADO: 4 hab. 2 
dobl, baño con ducha, cocina, galería, 
salón 25m2, balcón ext., a.a, bomba 
calor. Excelente zonaservicios. 

GRAN PISO DE 115M2: Con ascensor, 
dispone de 4 hab. 1 tipo suite, 2 baños 
completos, cocina office con galería ane-
xa, calefacción, pk opcional.

OBRA NUEVA: no deje escapar esta 
oportunidad! Planta baja con jardin  
60m2, 2 hab. espaciosas, 1 baño comple-
to, cocina indep. Último piso a la venta.

OPORTUNIDAD, PISO REFORMADO: 
Tiene 3 hab. 1 doble, baño completo con 
ducha, cocina con galería anexa, suelos 
de gres y exteriores aluminio.

PISO ALTO CON ASCENSOR:  Piso muy 
luminoso, 95m2 distribuidos en 3 habi-
tacions, baño con ducha, cocina de roble, 
galería, balcón exterior.

PRIMER PISO CON ASCENSOR: Con 
patio de 20m2, 4 hab. 1 tipo suite, 2 baños 
completos, cocina office, , a.a. y calefac-
ción, terrado comunitario.

Ref. 4483 
ZONA SORRALL:

70.000€

Ref. 2488 
PL. D'EN BOET:

110.000€

Ref. 6213
MOLINOS:

157.500€

Ref. 1423 
CENTRO:

239.000€

Ref. 4448 
Z.P. I CADAFALCH:

165.000€

Ref. 2486 
Z. EIXAMPLE:

99.000€

Ref. 2476 
PLA D'EN BOET:

140.000€

Ref. 2487 
PL. CATALUNYA:

185.000€

T T

T T

T T

T

T

EXCELENTE PISO DE 110M2: Con 
patio de 60m2, 4 hab. 2 dobles, 2 baños 
compl, cocina office roble, galeria, salón 
de 30m2, plaza de pk incluido.

Ref. 2485
VIA EUROPA:

279.000€

T

PRIMER PISO CON ASCENSOR:PRIMER PISO CON ASCENSOR: Con Ref. 2487 T

PISO ECONÓMICO:PISO ECONÓMICO: Tiene 3 habita-Ref. 4483 T OPORTUNIDAD, PISO REFORMADO:OPORTUNIDAD, PISO REFORMADO:Ref. 2486 T

PLANTA BAJA CON PATIO DE 15M2:PLANTA BAJA CON PATIO DE 15M2:Ref. 2488 T PISO ALTO CON ASCENSOR:PISO ALTO CON ASCENSOR:  Piso muy Ref. 2476 T

PISO TOTALM. REFORMADO: 4 hab. 2 Ref. 6213 T

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

OBRA NUEVA: no deje escapar esta Ref. 4448 

EXCELENTE PISO DE 110M2: Con Ref. 2485 T

5365

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

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

1.000€

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

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

Preciós pis en exclusiva al centre del poble
Consta de 60m² distribuïts en tres habitacions, un bany, una cuina de con-
cepte obert (americana), un ampli balcó amb vistes clares a la muntanya, 
calefacció, aire condicionat i gran traster privat al terrat. T410217

130.000€

Argent� a

2.000€

Vol vendre 
o llogar
 el seu 

immoble?
45 anys 

d’experiència ens avalen.

Serietat i efi càcia 
al millor preu!Amb entrada independent de 110m² de superfi cie, amb 3 habitacions do-

bles (2 dobles), 1 bany complet amb dutxa, cuina oberta, saló menjador de 
50m², aa/cc, tancaments exteriors d’alumini, amb els terres de parquet, 
Pati interior de 14m² !!!  T151306

Planta baixa de disseny en exclusiva de 110m2

189.260€

Els Molins

Dúplex impecable al costat de la Pl. Santa Anna
Consta de 2habitacions (1 doble amb armari encastat), bany complet amb 
dutxa + un servei, cuina americana, lluminós saló menjador amb balcó, aa 
/ cc, tanc. d’alumini, traster, Preciosa terrassa assolellada per gaudir amb 
la família. Vingui a veure-ho !!. T151132

196.193€

Cen� e

77m² d’habitatge. Consta de 3 habitacions exteriors i dos banys, mai més 
tornaràs a tenir problemes d’espai. Gaudiràs d’una lluminositat increïble 
i d’una ventilació immillorable. L’habitació principal tipus suitte amb plat 
de dutxa. Una increïble terrassa amb precioses vistes al mar!  T151306

Espectacular pis de disseny a la zona del Rengle

262.000€

El Rengle
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Tr�qui'ns : T 93 757 83 83

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

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

995€

T110554 Arenys de Mar.  Pis  70m², 40m² tssa. 2 habit., 1 bany complet amb banye-
ra i cuina. Zona comunit., piscina, ideal per gaudir del teu temps lliure. Forn, rentavai-
xelles, assecadora, nevera i rentadora. Armari encastat, plaça pàrquing.

1.000€

T107555 Parc Central. Pis de 117m², 3 habit (1 suite), 2 banys compl, cuina, ampli i llu-
minós saló menjador, preciosa terrassa assolel. 65m², aa/cc, ascensor, pl. pàrquing inclosa.

T 110251 Llavaneres. A 1a linea de mar. Increïble pis de 110m². Per entrar a viure, tot 
moblat i equipat. 3 Habit., 2 Banys, cuina office, aire condic., Llar de foc i àmplia terrassa 
vistes al mar. Amb ascensor , pàrquing y zona comunitaria amb dues piscines!!!

2.000€

T 202769 Argentona-Ginesteres. Preciosa torre moblada, parc. 880m² decorada estil 
rústic, 5 hab. 2 banys comp. +1 de servei, àmplia cuina off , 2 salons, llar de foc, calef. garat-
ge, estudi com a zona lúdica, jardí amb arbres fruiters, barbacoa, porxo exterior, piscina, etc...

 T302695 Peramàs. Local de 100m2 més altell de 40m2, 1 bany, portes d’alumini, 
entrada per furgonetes petites, Ideal empresa de serveis!!

Vol vendre 
o llogar
 el seu 

immoble?
45 anys 

d’experiència ens avalen.

Serietat i efi càcia 
al millor preu!

T110555 Centre.  Pis de recent construcció al centre de Mataró. 94 m², 3 habit. exteriors,, 
ampli balcó. Cuina amb safareig, menjador exterior. Plaça de pàrquing al mateix edifici.

875€

375€

T110354 Centre. Increïble baix de 70m². SENSE MOBLAR! Sala menjador, cuina, office, 
2 grans habit., aire cond. fred i calor, ascensor, zona molt tranquil·la. Molt pocs veïns!!

675€

T1110538 Parc Central. Pis 85m², 3 habitac. (1 doble), 2 banys compl, cuina office, 
galeria, saló menj., balcó 12m2 tipo terrassa, galeria, calefacció, ascensor, pàrquing.

925€

1.800€
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LOCALS COMERCIALS

Les vivendes estrella
són exclusives d’Urbenia

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

REFERÈNCIA POBLACIÓ I ZONA DESCRIPCIÓ PREU

MATARÓ - La Riera

ARGENTONA- Centre 

MATARÓ - Camí Ral

MATARÓ - Av. P. i Cadafalch

MATARÓ - Rda. O’Donnell

R.80057

R.19248

R.80059

R.23708

R.23599

Traspàs Bar–restaurant  al centre. 200 m2

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

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

Local cantonada 200 m2, tot tipus d’activitats. Sortida de fums, a/c.

Local 85 m2 amb aparadors, a/c, 2 banys, magatzem.

120.000€ i 3.000€/mes 

30.000€ i 560€/mes

3.200€/mes

1.500€/mes

1.500€/mes

145.000€

MATARÓ - Rocafonda R 19158

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

350.000€

MATARÓ - Eixample R 80006

OBRA NOVA DIRECTA PROMOTOR. Pis 
de 3 hab orientat a mar i  60m2 de terrassa.

149.000 €

MATARÓ - Cerdanyola R 19206

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

255.000€

MATARÓ - Via Europa R 80050

Espectacular pis amb terrassa 60m2, 3 
hab, pk a la mateixa fi nca. Oportunitat!!

261.680€

MATARÓ - Zona Marítima R 19054

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

262.000 €

MATARÓ - El Rengle R 80096

Magnífic pis a 1ª línea de mar, 3 hab, gran saló 
menj. 2 amb, pk a la finca i pisc. comunitària.

259.000 €

MATARÓ - Via Europa R 19236

Fantàstic pis molt lluminós amb vistes panorà-
miques de Mataró, 4 hab. Per entrar a viure!

255.000€

MATARÓ - Plaça Itàlia R 19209

Pis assolellat, 3 hab (1 suite), 2 banys, pk. 
Zona comunitària amb piscina.Vine a veure’l !!
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Entra a www.urbenia.es per veure
el tour virtual de la vivenda!
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