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PISOS AMUEBLADOS Y EQUIPADOS

EXPERTS IMMOBILIARIS
www.fi nquesrossello.com

C/ Biada, 50.
T. 93 757 34 42
C/ Rosselló, 52.
T. 93 757 96 01

ABIERTO LOS SÁBADOS POR LA MAÑANA 

PISOS DE VENTA PISOS DE ALQUILER

...Y MUCHOS MÁS... ¡INFÓRMESE SIN COMPROMISO!

¡LE OFRECEMOS LAS MEJORES OFERTAS 
DE PISOS DE ALQUILER!

¡LAS MEJORES OPORTUNIDADES 
PARA INVERTIR!

CENTRE
Ref. 11320:  1 hab (amuebl.,equip., ascensor)..................395€/mes G
Ref. 11807:  1 hab (amuebl.,equip.,)..................................450€/mes G 
Ref. 02649:  2 hab (calefac., soleado)................................550€/mes G
PERAMÀS 
Ref.12367: 3 hab (balcón)...................................................480€/mes G
VIA EUROPA
Ref.12737: 2 hab (asc., A.A.,calef.)....................................575€/mes G
Ref.12511: 3 hab (asc., Pk., A.A.).......................................750€/mes G
EIXAMPLE
Ref.00688: 3 hab. (amuebl. y equip)...................................650€/mes G
HAVANNA
Ref.02657: 2 hab+trastero (balcón, amuebl.).....................550€/mes G
Ref.02860: 3 hab (cerca playa, amuebl, equip.)................600€/mes G
CERDANYOLA
Ref.02147: 1 hab (pl. baja reformada)....................................390€/mes G
Ref.12604: 3 hab (balcón).....................................................400€/mes G
Ref.12129: 2 hab (ascensor, calef., AA., 1 mes fi anza).............450€/mes G 
Ref.00765: 3 hab (ascensor, balcón).......................................500€/mes G
DOSRIUS
Ref.12507: 4 hab (piscina, PK, amuebl.)............................750€/mes G

Ref.00763 CERDANYOLA    
REFORMADO, ASCENSOR. 3 
hab. exterior, comedor 24 m2, 
BALCÓN. ¡ENTRAR A VIVIR!                   

    79.000€                      G          

Ref.12781 LA LLANTIA              
GRAN TERRAZA 50 m2. 4 hab., 
balcón, AA, mucha luz, fantástico 
diseño. ¡ GRAN OPORTUNIDAD!         

  120.000€                     G          

Ref.12194 PERAMÁS  ¡REBA-
JADO! ASCENSOR, TERRAZA 
DE 40 m2. 1 hab. doble + trastero, 
cocina americana, AA con bomba 
calor. AMUEBLADO.
   490€/mes                 G

Ref.12857 ELS MOLINS ES-
TUPENDO PISO CON ASCEN-
SOR AMUEBLADO. De 3 hab., 
gran comedor, calef., parquet, 
baño completo, BALCÓN.  
  550€/mes                 T

Ref.00585 PERAMAS ASCEN-
SOR, REFORMADO. 3 hab., 
balcón, AA, calef., parquet. ¡TO-
TALMENTE EXTERIOR!

  126.000€                      G          

Ref.10576 CIRERA ASCEN-
SOR.  70 m2, 2  hab., comedor 
22 m2, AA con bomba de calor. 
¡ 3 BALCONES!    

  132.000€                      G          

Ref. 10919 EIXAMPLE AS-
CENSOR, 86 m2, 3 habitacio-
nes, comedor amplio, balcón 
¡EN BUEN ESTADO!                                        

    91.000€                      G          

Ref.00679 VILASSAR DE MAR         
ASCENSOR, REFORMADO 80 
m2. 3 hab., terraza, baño,  aseo, 
AA, parquet, calef., PK opc.             
¡AL LADO DE MAR!

 170.000€                      G          

Ref.00709  PARC CENTRAL       
ASCENSOR, PISCINA 3 hab., 
trastero, 2 baños, patio ( 40 
m2),  A.A., calef., parquet.  
¡¡PARKING INCLUIDO!!                                         

  198.000€                      G          

Ref.12499 EIXAMPLE                      
ÁTICO DÚPLEX con ASCEN-
SOR, REFORMADO, PK. De 
2 hab., trastero, baño y aseo,  
balcón, TZA 35 m2, calef., AA,        
¡ESPECTACULAR!
                                                                                                                                                      
   240.000€                      G          

Ref.12823 VIA EUROPA          
MODERNO PISO con  ASCEN-
SOR. 2 habitaciones, trastero, 
BALCÓN,  calef., AA, bañera 
hidromasaje. PK con trastero 
(12m2) incluído.                                                                         

 142.000€                      G          

Ref.12820 CERDANYOLA  
REFORMADO, TERRAZA  
de 25 m2  y PATIO de 14 
m2. 3 hab., comedor amplio, 
calef., AA, parquet, barbacoa.                                                                                                                                        
    

   106.000€                      G          

CERDANYOLA
Ref. 12624: 3 hab (muy soleado)..........................................47.000€ G
Ref. 11701: 3 hab (ascensor, reformado)..............................49.000€ G
Ref.00170:  3 hab (balcón, terraza com.)..............................50.000€ G
Ref.11045:  3 hab (reformado, balcón, patio).........................69.000€ G
Ref.00333: 3 hab. (ascensor, buen estado)........................................65.000€ G
Ref.00683: 3 hab. (exterior, 2 balcones)..............................................76.000€ G
Ref.00216: 4 hab. (planta baja con patio)............................................78.000€ G
CENTRE
Ref. 11536:  3 hab (junto playa, balcón).................................75.000€ G
EIXAMPLE
Ref. 10919:  3 hab (ascensor).................................................91.000€ G
CANET DE MAR
Ref. 10481:  2 hab (ascensor).................................................87.000€ G

¡OPORTUNIDAD! ¡SUPER OFERTA!

¡REBAJADO!
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Obra nueva con excelente ubicación, cercana al centro de la ciudad. Disponibles bajos, prime-
ros con patio, pisos y áticos. Viviendas de 2-3-4 habitaciones. Algunas con patios y terrazas. 
Acabados de 1ª calidad. Financiación especial con posibilidad de descuentos importantes se-
gún porcentaje de la hipoteca a constituir. Solicite información. Listos para entrar a vivir.

C/MIQUEL BIADA, 107. MATARÓ

Pèrits Judicials

Certificado Energético pendiente de obtención

PASEO RAMON BEREN-
GUER: Primer piso de 
altura ubicado en avda. 
principal. Salón con balcón 
a la calle, cocina actua-
lizada, 3 habitaciones y 
baño completo reformado. 
Patio de 12 m2. Suelos de 
gres y parquet, ventanas 
de aluminio, carpintería 
de haya. 
Precio 82.000€

Certificado Energético pendiente de obtención

Certificado Energético pendiente de obtención Certificado Energético pendiente de obtención

Certificado Energético pendiente de obtención

ATENCIÓN INVERSORES: Lote conjunto de tres 
pisos independientes, ubicados en el mismo 
edificio. Superficie de 45 m2 aproximadamente, 
distribuidos en 2 habitaciones, salón, cocina y 
baño, uno de ellos con terraza de 25 m2 en la 
parte superior. Actualmente para reformar por 
completo. 
PRECIO DEL CONJUNTO: 97.000 €

C/ PINEDA: Tercer piso de altura de 65 m2,  

3 habitaciones, baño, cocina de fórmica,  

salón con balcón a la calle. Conservado. 

Zona muy tranquila. Piso soleado. 

Atención al precio: 49.000 € 

6865- ZONA VIA EUROPA: 
Piso alto con vistas espec-
taculares al mar, salón 
amplio en dos ambientes, 
cocina office + galería, 3 
habitaciones (2 dobles),  2 
baños, gran salón y ¡pk 
y trastero incluidos en el 
precio! Oportunidad por 
subrogación de hipoteca. 
Precio 196.000 €

8658- ZONA VALLDEMIA: 
Primer piso independien-
te, sin vecinos. Vivienda 
de 85m2 + terraza de 
25m2 + terraza de 60m2, 
con estudio de 50m2. 
Excelentes acabados, 
4 habitaciones y baño 
+ aseo. Oportunidad. 
Precio 225.000€

ZONA VALLVERICH:  
Planta baja de bloque  
con 75 m2 útiles, y 
patio de 100 m2. Piscina 
comunitaria, parking 
y trastero incluidos. 
Vivienda distribuida en 
3 habitaciones, 2 baños, 
salón muy amplio y 
cocina de haya. Pida 
información.  
Precio 194.000€

SANT ANDREU DE LLAVANERES:  
Casa de gran metraje, edificada en 2 
plantas + estudio. Terraza a nivel de 
salón y cocina, con 110 m2 aproximada-
mente. Cocina office,  salón-comedor, 
3 habitaciones + estudio. Terraza 
solárium de 15 m2 con vistas especta-
culares. Garaje para 2 coches, piscina 
comunitaria. Acabados de gran calidad. 
Precio 395.000€

Certificado Energético pendiente de obtención
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Confi es que s’arregli 
l’accés de Mataró Oest?

L’ENQUESTA

LA PREGUNTA

Vota l’enquesta a 

davant de totdavant

Buscar allotjament a París ja és complicat de per si, però 
fer-ho durant els mesos de setembre i octubre pot difi cul-
tar la tasca encara més. I és que són precisament aquests 
dos mesos que la ciutat de la llum acull la major part de 
fi res, salons i d’altres esdeveniments diversos que fan 
que els hotels, albergs, hostals, pensions i apartaments 
estiguin plens a vessar. Un d’aquests esdeveniments és 
la coneguda Fashion Week, la setmana de la moda pari-
senca, que omple els carrers de París de models de cames 
quilomètriques i cara de fam, que aprofi ten les seves hores 
lliures per recórrer els racons de la ciutat.

Aquest any però, la Fashion Week de París ha arribat 
amb una sorpresa inesperada i arriscada: la desfi lada de 
Rick Owens, un dissenyador de moda americà que ha vol-
gut trencar la irrealitat de les passarel·les. Davant d’un 

FIRMA
OPINIÓ ESCRIPTORA I AMBIENTÒLOGA

Estàs content amb el 
servei de brossa?

MARINA GUARDIOLA

La realitat també pot ser fashion
www.totmataro.cat
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PROCÉS DE PARTICIPACIÓ 
SOBRE NETEJA

LEO HARLEM,
MONOLOGUISTA

públic acostumat a veure models més aviat pàl·lides, 
esquelètiques i d’aire malaltís, Owens ha presentat la 
seva col·lecció vestint un grup de ballarines de stomp 
dancing, majoritàriament de fenotip africà, que ben 
poc tenen a veure amb l’estereotip de model al qual 
estem acostumats. Dones de mides reals, despullades 
d’aquella feminitat trencadissa i amb corbes verdade-
res, han desfi lat davant dels ulls de milers de persones 
i de càmeres, recordant la realitat estètica d’un món 
que, massa sovint, l’obvia.

Tal i com sembla que va fer el públic present a la 
desfi lada, aplaudeixo el gest d’Owens. Un gest agosarat 
i valent. Un gest necessari per alliberar les dones d’uns 
cànons estètics que, massa sovint, ens empresonen en 
complexes innecessaris.

48,8%  Sí.

48,8%  No.

2,4%  Ns/Nc.

 EL BALL DE GITANES VA OMPLIR EL MONUMENTAL EN LA PRESENTACIÓ DEL SEU CD, QUE  EL BALL DE GITANES VA OMPLIR EL MONUMENTAL EN LA PRESENTACIÓ DEL SEU CD, QUE  EL BALL DE GITANES VA OMPLIR EL MONUMENTAL EN LA PRESENTACIÓ DEL SEU CD, QUE  EL BALL DE GITANES VA OMPLIR EL MONUMENTAL EN LA PRESENTACIÓ DEL SEU CD, QUE 
CONSOLIDA AQUEST ENTREMÈS PROPI DE LES FESTES DE CARNESTOLTESCONSOLIDA AQUEST ENTREMÈS PROPI DE LES FESTES DE CARNESTOLTES

ALUART

CASTIGAT  És lloable voler involucrar 
el ciutadà en processos de decisió. Ho 
és menys que no hi hagi unanimitat 
política al respecte. Llàstima. 

APLAUDIT  Un dels humoristes més 
famosos de tot l’Estat fa parada a 
Mataró, consolidant la nostra ciutat 
com a referent del gènere. 
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Més avantatges
Menys problemes

LloguerFàcil
El teu habitatge

Abans de llogar, entra a Servihabitat 

Acabat de pintar

Suport alta de subministraments

Assistència de la llar 24 h

Solució immediata d’imprevistos

2 mesos GRATIS

Sense avals

Despeses de comunitat incloses

Només 1 mes de fi ança

Garantia de posada al punt
de l’habitatge

Servihabitat.com
902 15 01 02

La teva ofi cina de ”la Caixa”Segueix-nos a:

Preus vàlids a 15-10-2013, i a partir d'aquesta data poden variar. Condicions LloguerFàcil vàlides per a habitatges identificats a www.servihabitat.com amb la 
icona de la campanya. Impostos, despeses d’intermediació, costos i alta de subministraments, a càrrec de l’arrendatari. Més informació, a www.servihabitat.com
o en el 902 15 01 02. Oferta vàlida fins al 31 de desembre de 2013. SENSE AVALS: No s'exigiran garanties addicionals tret que l'arrendatari inclompleixi els requisits 
de solvència exigits pel propietari.GARANTIA POSADA AL PUNT: Cobreix les incidències que es produeixin durant els primers 30 dies de lloguer en la posada en 
marxa de l’habitatge que n’afectin l’habitabilitat. SERVEI SOLUCIÓ IMMEDIATA D’IMPREVISTOS: Resol les incidències de l’habitatge responsabilitat del propietari 
en 3 hores si és urgent o en 24 hores en la resta de casos. La lletra del símbol      correspon a la qualificació energètica d’aquests immobles. Més informació a 
www.servihabitat.com.

Serveis Immobiliaris

560 € / mes Ref. 73100047

Mataró
Floridablanca, 17-19
Pis per estrenar de 40 m² amb 
1 hab. i 1 bany. Disposa de 
cuina moblada i gres de 
primera qualitat. Ubicat dins 
del barri de l’Escorxador, a 
prop del centre i al costat del 
passeig marítim i de la platja. 

610 € / mes
Des de Ref. 73100122

Mataró
Moratín, 2
Pisos i plantes baixes per 
estrenar de 58 m² a 65 m² 
amb 2 habitacions. Equipats 
amb terra de marbre, cuina 
moblada, tancament d’alumini 
amb doble vidre de tipus 
Climalit, preinstal·lació d’aire 
condicionat i armaris de paret.

885 € / mes Ref. 60028548

Mataró
Sant Isidor, 36
Planta baixa per estrenar de 
183 m² amb 1 habitació, 
1 bany i terrassa. Situat en una 
zona cèntrica, a 200 metres
del gran Parc Central de 
Mataró i molt a prop del 
nucli antic. La finca disposa 
d’ascensor.

G
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ROBA INTERIOR

VENDA DIRECTA
SOM FABRICANTS

SENSE
INTERMEDIARIS

LES PROMOS
de la setmana

HOME DONA NEN NENA/ / /

Samarretes, Pijames, mitjons, calces, slips, boxers, mitges, pantis...

10€5€
PIJAMES NEN

SPIDERMAN / SIMPSON / CARS

Camí Ral 541-543
Mataró, 08301
T. 937 991 899
www.interioresprive.com

NENA/

VENDA DIRECTA

INTERMEDIARIS

LES PROMOS

www.interioresprive.com

3 BOXER CABALLERO
SENSE COSTURES

Samarretes, Pijames, mitjons, calces, slips, boxers, mitges, pantis...

5€ 10€
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Servei voluntari

L’any 1972 l’equip de futbol del 
Cirera es va retratar al seu camp. 
“Jo estic a la fotografi a, era defensa 
central, vaig estar uns deu anys com 
a jugador al club”, explica Jesús 
Garcia, qui ha cedit la imatge. Gar-
cía va arribar a l’equip l’any 1966, 
quan va venir a viure a Mataró amb 
els seus familiars. “Jugàvem a futbol 
en el nostre temps lliure als torrents, 
ens van veure algunes persones del 
Cirera i ens van dir si volíem anar 
al seu club”, recorda l’antic juga-
dor. Quan va arribar, l’equip jugava 
a tercera regional. En les següents 
temporades van pujar de categoria i 
van passar a segona i a primera regi-

onal. “Era un equip molt bo, jugava 
molt bé”, opina l’exjugador, que va 
estar deu anys al Cirera.

Sense fi txa
Una vegada Jesús García va faltar 
a un partit del Cirera perquè estava 
una mica refredat. Mentre passeja-
va pel parc Central va trobar-se amb 
l’entrenador del segon equip del Ma-
taró, el senyor Mañosa. “Em va veure 
i em va dir que anés a jugar amb ell 
i el Mataró a Barcelona aquella ma-
teixa tarda, al fi nal hi vaig anar i tot 
i que no estava permès ningú es va 
adonar que no tenia fi txa per jugar 
amb ells”, recorda.

LAURA ARIAS

foto antigafoto

de fa 5 anys

de fa 15 anys

de fa 25 anys
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les portadesles www.totmataro.cat/fotoantiga
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4.000 persones caminaran 
contra el càncer de mama

SOCIETAT
NOTÍCIA

TEXT: MIREIA BIEL

és notíciaés www.totmataro.cat

FOTOS: ANNA ALUART

Més de 4.000 persones s’han ins-
crit per caminar contra el càncer de 
mama el proper dia 20 d’octubre. 
La iniciativa, promoguda per la fun-
dació Maresme Oncològic, arriba 
a la sisena edició consolidada en 
un moment en què sembla que la 
malaltia es normalitza gràcies als 
alts índexs de supervivència. Tot 
i així, des de Maresme Oncològic 
recorden que “la recerca sempre és 
benvinguda i necessària”, tenint en 

compte que encara es diagnostiquen 
80 nous casos de càncer de mama 
al dia a Catalunya, segons dades 
de la AECC. 

Per sisè any consecutiu, la funda-
ció Maresme Oncològic organitza 
una caminada solidària per recap-
tar fons per lluitar contra el càncer 
de mama. Coincidint amb el 19 
d’octubre, dia mundial del càncer 
de mama, els organitzadors assegu-

ren que ja s’han superat els 4.000 
inscrits, un fet que valoren molt 
positivament. Amb els ulls encara 
posats en l’excel·lent acollida de la 
Caminada contra l’Alzheimer de fa 
unes setmanes, Maresme Oncològic 
busca repetir l’èxit de les edicions 
del 2011 i 2012, en les quals hi van 
participar 3.000 i 4.000 persones, 
respectivament. 

“Apta per a tothom”
Montse Chiva, presidenta de la fun-
dació Maresme Oncològic, explica 
que “l’objectiu de la caminada és 
recaptar fons per la lluita contra el 
càncer de mama”. Amb la intenció 
de fer una proposta transversal, 
que arribi a tots els sectors, Chiva 
concreta que “organitzem una ca-
minada urbana perquè tothom la 
pugui fer”. 

Gràcies a la implicació i bona 
resposta dels assistents, l’any pas-
sat es va proposar una segona ruta, 
més llarga. Si bé la tradicional, 
encara vigent, sortia del Parc Cen-
tral, passava per la ronda O’donell 
i anava a buscar el passeig marítim 
fi ns al Callao, la llarga va ampliar 
aquest trajecte “perquè la gent ens 
demanava més”, explica Chiva. És 
per això que l’itinerari més llarg surt 
igualment del Parc Nou, però enfi la 
pel carrer Puig i Cadafalch, passa 
pel camí del Mig, va a buscar els 
bombers i recorre també tot el pas-
seig marítim fi ns al Callao. 

Es noticia 1597.indd   2 16/10/13   12:32
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Segons dades de l’Associació Espan-
yola contra el càncer (AECC), cada 
dia es diagnostiquen 80 nous casos 
de càncer de mama a Catalunya. 
Alhora, però, i segons dades de la 
Generalitat de Catalunya, la nostra 
comunitat autònoma es troba a la 
cua d’Europa en incidència i mor-
talitat des del 2012. 

Una xifra, aquesta darrera més 
que positiva, que ajuda a interpretar 
el perquè de la normalització pro-
gressiva de la malaltia: l’alta taxa 
de supervivència. En aquest sentit, 
Montse Velasco, Doctora en Oncolo-
gia a l’Hospital de Mataró, cor robora 
aquestes xifres i afirma que “el 
càncer de mama s’ha convertit en 
una malaltia crònica”, ja que a la 
majoria dels pacients “se’ls fa un 
seguiment a deu anys”, un fet que 
indica “el gran volum de persones 
que sobreviuen”. 

Pràctiques d’investigació
Tot plegat, segons Velasco, accele-
ra el procés de normalització de la 
malaltia. Una patologia que, d’altra 
banda, encara té camí per recórrer 
en l’àmbit de la investigació. A 
l’Hospital de Mataró es diagnosti-
quen i s’operen més d’un centenar 
de casos l’any. Però també s’hi 
investiga. Chiva, de la Fundació 
Maresme Oncològic, reconeix que 
“la recerca és molt costosa, però 
cal invertir en nous tractaments”. 
Al centre hospitalari de la capital 
del Maresme es realitzen assajos 
clínics oberts. Velasco detalla que 
“es treballa amb fàrmacs que es 
troben en la fase 3 – d’aprovació – i 
amb mostres de teixits” que per la 
via del tractament habitual “no po-
dríem disposar-ne”. La importància 
és cabdal, atès que “són fórmules i 
tractaments que podem oferir i els 
efectes dels quals ens permeten 

establir una comparació amb els 
fàrmacs habituals i determinar-ne 
l’eficàcia”. 

Al 100 per cent
Davant la situació de crisi econò-
mica i retallades, Velasco nega que 
els serveis d’atenció en l’àmbit 
d’oncologia estiguin desbordats: 
“les retallades no afecten a la 
capacitat que tenim per atendre 
les pacients”. Assegura, a més 
a més, que “estem treballant al 
100 per cent”, gràcies als proto-
cols d’actuació. D’una banda, el 
d’urgències, pel qual les pacients 
entren al Circuit de Diagnòstic 
Ràpid; de l’altra, pel programa de 
cribratge que es realitza al Centre 
de Salut del Camí del Mig, on a par-
tir de les mamografies que es fan a 
les dones d’entre 50 i 70 anys, es 
diagnostiquen i es deriven els casos 
de càncer. 

Velasco: “L’alta taxa de supervivència ha 
normalitzat la malaltia”

J.MASSA

93 753 22 37
www.jmassa.com

*5% descompte en tots els 
serveis, si al trucar dius que  

has vist aquest anunci

Instal·lació i reparació de 
canonades
Càmeres d’inspecció de 
tuberies

DESEMBUSSOS DE TOTA CLASSE
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Retiren el cartell de Caixa 
Laietana de la Torre Maresme 

El cartell lluminós de Caixa Laieta-
na que presidia la Torre Maresme, 
l’edifi ci més alt de l’‘skyline’ de Ma-
taró, passava a la història a principis 
d’aquesta setmana. Dilluns es va 
instal·lar una grua de grans dimen-
sions al carrer Floridablanca per dur 

a terme el desmantellament que es 
va completar dimarts. 

Arran de la integració amb Ban-
kia, aquesta era pràcticament la 
darrera gran petjada de Caixa Laie-
tana que quedava a Mataró, després 
del canvi d’imatge de les ofi cines o 
de la retirada del nom a la seu cen-
tral de l’antiga entitat mataronina. 
El cost del desmantellament ha es-
tat assumit per l’entitat bancària. 

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

La imatge de l’entitat s’havia 
convertit en un símbol de 
l’‘skyline’ de la ciutat   

ALUART

“Parem el cop”
La caminada contra el càncer de 
mama és una forma de fer visible 
la tasca de la fundació Mares-
me Oncològic. Darrere de la cita 
anual, s’hi amaga la interven-
ció que realitza l’associació per 
ajudar malaltes i familiars. “La 
nostra principal funció és parar 
el cop, treure’ls l’angoixa”, afi rma 
Chiva, qui afegeix que “explicar-
los la nostra experiència personal 
i que ho hem superat és la millor 
manera d’ajudar-les”.
A banda, tanmateix, Chiva indica 
que “anem de la mà d’un equip 
de professionals que ajuden 
aquells que ho demanen. “Des 
del centre organitzem xerrades 
periòdiques divulgatives sobre 
temes relacionats amb les dones 
i la malaltia”, explica Chiva. Des 
de Maresme Oncològic també 
s’ofereixen grups d’ajuda mútua 
per a malalts i familiars, així com 
un servei de reiki. Una sèrie de 
“petites accions que redueixen 
l’impacte del càncer”. 

Quan 
menys t’ho 
esperes

canvia
El setmanari Gratuït líder de Catalunya |                                           El Diari Electrònic de Mataró i el Maresme |                                           
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Pluja de crítiques al procés 
participatiu sobre la neteja

L’Ajuntament instal·la punts in-
formatius a diferents indrets de 
la ciutat, els caps de setmana 
d’octubre, per recollir les opinions 
dels veïns sobre la neteja viària i 
la recollida dels residus urbans. 
La iniciativa s’inclou en el procés 
de participació posat en marxa per 
millorar aquests serveis i que busca 
detectar els punts forts i febles del 
servei actual.

Aquest procés participatiu, però, 
neix amb mal peu. Després que  
l’Ajuntament el presentés i expli-
qués que es destinarien 73.000 

euros a tot el procés, l’últim Ple Mu-
nicipal va ser la caixa de ressonància 
del desacord de la resta de grups 
municipals. La CUP havia presentat 
una proposta de resolució que no va 
prosperar per canviar de model, i el 
punt va servir perquè tota l’oposició 
advertís el govern que la seva unila-
teralitat en endegar el procés li pot 
costar el no poder aprovar el plec 
del contracte quan aquest hagi de 
tornar al Ple.

Núria Calpe va defensar l’encàrrec 
a una agència externa -Agència 
d’Ecologia Urbana de Barcelona- 
perquè “anteriorment ja hi hem 
treballat i a més amb el calendari 
que teníem els professionals de la 
casa no tenien capacitat per a fer un 

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

Mataró instal·la punts 
informatius al carrer perquè 
els veïns opinin

procés similar”. La titular va defen-
sar que el procés “permetrà defi nir 
un servei millor sense invertir-hi 
més diners”.

Crítiques unànimes
Tota l’oposició va sortir en bloc 
contra el govern per tirar endavant 
el procés sense cap suport a la Co-
missió informativa. “Aquest procés 
sembla més de màrqueting i publi-
citari que no pas real, no entenem 
per què han tardat tant a iniciar-lo 
ni que vulguin fer veure que és par-
ticipatiu quan sembla que tenen 
les conclusions molt clares” va dir 
el socialista Francesc Melero. José 
Manuel López, del PP, va advertir 
que “el que comença malament, 
acaba malament” i va posar en dub-
te l’afi rmació de l’Ajuntament de no 
haver rebaixat la dotació destinada a 
neteja: “amb 40 treballadors menys 
i prescindint de serveis ens estem 
gastant el mateix? no pot ser!”. Des 
de PxC, Mònica Lora va assegurar 
que “no ens convencen ni les in-
tencions ni la posada en pràctica”. 
Des d’ICV-EUiA, Esteve Martínez 
va considerar que “fan veure que la 
ciutadania tindrà un paper rellevant 
quan està tot decidit”. El regidor de 
la CUP Xevi Safont-Tria va conside-
rar “una estafa” els 73.000 euros 
i va advocar per “alternatives a un 
sistema que és car i no deixa la ciu-
tat neta”. 

NOVA OBERTURA

Moda de 0 a 16 anys c/ Sant Josep nº12, Mataró
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Reixach confi a en poder aprovar 
alhora ordenances i pressupostos    

A Ramon Reixach se li ha girat feina. 
El regidor d’administració ciutada-
na és l’encarregat en el grup de 8 
regidors del govern local de fer la 
proposta d’ordenances i pressupos-
tos pel 2014, dues de les votacions 
més transcendents en el dia a dia de 
l’administració 
local i que hau-
r a n  d ’ a n a r 
a  a p r o v a c i ó 
abans de finals 
d’any. Reixach 
c o n f i a  q u e 
l’avantprojecte d’ordenances que 
ja ha fet arribar als grups munici-
pals rebi suports perquè, explica, 
podria incloure sols els augments 
de l’IBI i la taxa de cementiris que 
venen donats per compromisos ante-
riors. “Havíem plantejat un augment 
d’altres tributs d’acord amb l’IPC 
però entenem que aquest és un mo-
ment especialment dur i que hem de 
prioritzar no augmentar la pressió 
fi scal sobre els mataronins”.

Reixach es mostra comprensiu 
amb les condicions que el PSC ha 
posat per negociar les ordenances, 
una de les quals és debatre-les 
conjuntament amb el pressupost. 
“Em sembla raonable si tots par-
tim de la premissa que fan falta 
els pressupostos de l’any que ve 
perquè l’Ajuntament es pugui en-

POLÍTICA
NOTÍCIA CUGAT COMAS

Assegura que els impostos 
podrien no pujar d’acord amb 
l’IPC com estava previst 

El PSC posa condicions 
per negociar les 
ordenances fi scals 

El PSC està disposat a negociar amb 
el govern de CiU les ordenances fi s-
cals del 2014 però posa condicions 
clares per començar el diàleg. El 
president del grup municipal socia-
lista Joan Antoni Baron ha fet arribar 
per escrit a l’Alcalde un document 
concís amb cinc condicions per ini-
ciar el diàleg que hauria de dur a 
un acord d’ordenances com els dels 
primers dos anys de mandat. 

Exigeix, en primer lloc, conèixer 
per escrit no només la proposta 
d’ordenances fiscals –la primera 
proposta de les quals ja l’ha feta 
l’Ajuntament– sinó el marc global 
del projecte del govern que inclogui 
els pressupostos.

Calendari públic
El PSC també demana un calenda-
ri de tramitació, una resposta als 
compromisos entre els dos grups 
recollits als pactes de pressupost 
2012 que segons els socialistes no 
s’han complert, que les reunions se 
celebrin amb ordre del dia i acta i, 
també, que el PSC es reservarà el 
dret de fer públics els documents 
de la negociació i estat de les ne-
gociacions.

El PSC ja va pactar amb el go-
vern les ordenances fiscals dels 
dos darrers anys i el pressupost del 
2012. 

 

SERVEIS
NOTÍCIA REDACCIÓ

Demana per escrit una 
proposta de pressupost i que 
es compleixin els acords
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deutar sobretot per pagar la factura 
del Rengle”, assegura el regidor. 
Reixach apunta que “confi o en les 
parts i en que hi podrà haver un 
acord perquè les ordenances no re-
cullen cap augment signifi catiu i el 
pressupost no té gaire marge, serà 
eminentment continuista, negocia-
rem fi ns el darrer moment el poc que 
hi ha a negociar”, explica. Segons el 

calendari previst, 
a fi nals d’aquest 
mes s’hauria de 
fer l’aprovació ini-
cial d’ordenances 
i la defi nitiva, com 
és tradició, la da-

rrera setmana de desembre.

Equitat i facilitats
De l’avantprojecte sobre el qual 
es negocia amb els grups muni-
cipals, Reixach explica que “són 
unes ordenances continuistes en 
què l’augment de l’IBI i la taxa de 
cementiris ja estan compromesos i, 
per contra, s’introdueixen noves me-
sures com més franges per la brossa 
comercial per millorar l’equitat i 
majors facilitats de fraccionament 
en el pagament”. Situant-se en un 
escenari “ideal”, Reixach confi aria 
en “un suport majoritari dels grups 
al paquet d’ordenances i pressu-
post perquè a partir d’aquí podrem 
activar la cadena de mecanismes 
que permetin modular l’acció de tot 
l’Ajuntament”. 

El 31 d’octubre 
s’hauria de fer 

l’aprovació inicial

ARXIU ARXIU
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El club ‘Tu Tries’ ret homenatge al 
Dia de la Salut Mental

El passat dijous dia 10, amb motiu 
del Dia Mundial de la Salut Men-
tal, la Biblioteca Pompeu Fabra de 
Mataró va acollir un acte organitzat 
pel club social ‘Tu Tries’. Sota el tí-
tol ‘Concurs Inspiraciones’, el club 
posava sobre la taula, per sisè any 
consecutiu, un certamen adreçat 
a aquelles persones amb alguna 
malaltia mental que formessin part 
de l’entitat. Dibuix, pintura, poesia 
o prosa, totes aquestes disciplines 
eren més que benvingudes per po-
der optar a qualsevol dels premis 
que s’oferien com a recompensa a 
l’esforç i treball diari dels partici-
pants. La trobada va comptar amb el 
visionat de ‘Planteja-t’ho’, curtme-
tratge realitzat pels usuaris del club 
i un estudiant del TecnoCampus. 

Un pas més cap a la integració
Amb seu a Mataró, el club social ‘Tu 
Tries’ pertany a la Fundació Privada 
Funamment i va néixer fa gairebé 
una dècada. “Nosaltres treballem 
per a la rehabilitació psicosocial i la 
inserció sociocomunitària d’aquelles 
persones amb problemes de salut 
mental que provenen dels centres 
de Catalunya”, explica l’actual coor-
dinadora del centre, Ingrid Donoso. 
Tallers, xerrades a centres cívics o 
altres activitats comunitàries ja for-
men part de la rutina del club. “És 

SALUT
NOTÍCIA BERTA SEIJO

Organitza un concurs per 
apropar l’art a les persones 
amb malalties psíquiques  

El museu Bassat apropa 
l’art a persones amb 
malalties mentals 

El Consorci Museu d’Art Contem-
porani de Mataró i el Centre de 
Formació i Prevenció de Mataró 
(CFP) estan portant a terme con-
juntament un programa d’inserció 
comunitària, per a persones amb 
malalties mentals, relacionat amb 
l’art. El programa porta per títol 
‘AlterArte’, i s’apropa als afectats 
realitzant activitats com ara tallers 
monogràfi cs, exposicions i visites 
culturals. De la mateixa manera, 
aprofi ten els recursos de galeries 
d’art, centres cívics, bars culturals, 
museus i artistes col·laboradors.

Tots els participants de la ini-
ciativa són usuaris dels Serveis de 
Rehabilitació Comunitària en Sa-
lut Mental del Centre de Formació 
i Prevenció. En aquest sentit, la 
Col·lecció Bassat - Nau Gaudí Ma-
taró ha creat un seguit d’activitats 
artístiques i educatives, repartides 
en càpsules temàtiques, centrades 
en obres i artistes específi cs.

Per tal de mostrar la feina feta, 
s’ha realitzat el vídeo ‘Descontex-
tualitzar’, una mostra de com els 
participants elaboren el treball des 
de la seva individualitat, per acabar 
participant en una obra col·lectiva 
exposada en un espai públic. El 
documental alhora aprofita per 
repassar l’univers propi de cada 
persona amb testimonis inclosos. 

 

SOCIETAT
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AlterArte’ funciona amb 
el Centre de Formació i 
Prevenció de Mataró        
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com una agenda destinada a ajudar 
i, al mateix temps, promocionar la 
nostra feina”, assenyalava Dono-
so. En cap cas, però, es descuida 
l’assessorament que els familiars 
dels pacients mereixen; aquesta 
tasca és pròpia de l’Associació de 
Familiars de Malalts Mentals del 
Maresme (AFAMMMA), organisme 
del qual va sorgir el ‘Tu Tries’ en un 
primer moment.    

La crisi
L’entitat acull aquelles persones 
amb alguna malaltia mental que 
provenen directament d’un centre 
de salut i que ja no es troben sota 
la recepta de tòxics. Esquizofrènia, 
trastorns bipolars i depressions són 
les més freqüents. “Sobretot arran 
de la crisi, hem notat que cada vega-
da hi ha més pacients que pateixen 
atacs de pànic, ansietat, fòbies i 
depressions”, assegura la coordina-
dora del club. 

Manca de sensibilització
Tot i això, Donoso fa un incís que té 
a veure amb la resta de la societat 
i la poca sensibilització i empatia 
que hi ha cap aquestes malalties: 
“La majoria de gent no és cons-
cient de l’àmplia repercussió que 
tenen avui dia les malalties de sa-
lut mental, ni tampoc de les greus 
conseqüències que aquests trastorns 
poden comportar si no es tracten a 
temps”, conclou. 

ALUART
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MATARÓ

Pla d’en Boet

Pla d’en Boet

Els seus orígens com a barri resi-
dencial d’immigrants amb els seus 
conjunts d’edifi cis blancs i torrats 
amb els passejos d’escales i ram-
pes, podrien semblar convertir Pla 
d’en Boet en ‘un barri dormitori’. No 
és pas aquest el cas. La presència 
ja clàssica d’espais com el Pavelló 
Eusebi Millán, que durant anys va 
acollir esports molt mataronins com 
l’handbol o encara ara bàsquet o 
futbol sala, l’han convertit en vi-
sita obligada d’habitants d’altres 
parts de la ciutat de forma gairebé 
diària. Tothom té alguna cosa a fer a 
Pla d’en Boet. Viure-hi, formar part 

d’una de les moltes entitats espor-
tives que hi tenen la seu o, potser, 
fer un viatge al passat a les restes 
romanes de Torre Llauder.

Així mateix, mentre altres polí-
gons de la ciutat han anat perdent 
força amb els anys, el de Pla d’en 
Boet cada vegada té més negocis i 
és cita obligada del lleure dels més 
joves amb la seva àmplia oferta de 
bars i discoteques. Però, cada vega-
da més, les famílies també hi troben 
el seu lloc. L’arribada de la cadena 
de menjar ràpid McDonalds ha aju-
dat a dinamitzar encara més un barri 
per a tots els gustos.  

Un barri per a tots els gustos
barri a barri
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Pista d’skate de Pla d’en Boet

Un barri per a tots els gustos

La zona esportiva del Pavelló Eusebi 
Millán, les botigues de barri, les es-
coles, el mercat del dissabte i la zona 
de bars i discoteques. És un barri molt 
tranquil i el fet de tenir molts carrers 
peatonals fa que els veïns sortim so-
vint al carrer i els infants es coneguin 
i juguin entre ells. 

Tranquil? Tot el contrari. El carrer 
Llauder és de boigs amb camions 
descarregant al supermercat, les te-
rrasses dels bars, els camions de la 
brossa. I, a sobre, els caps de setma-
na a la nit els joves que surten de les 
discoteques. Ni t’explico...!

MARTA ROVIRA - Facebook

MARTHA GINE - Facebook
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El testimoni degà de Mataró

Un barri d’ubanització tardana com 
el Pla d’en Boet guarda com el tresor 
de la corona el jaciment arqueològic 
de la vil·la romana de Torre Llauder. 
Es tracta d’un testimoni únic de 
l’època romana, una antiga vil·la 
d’un potentat que el temps va con-
servar sota la casa coneguda com 
Torre Llauder. El seu descobriment, 
la reivindicació de la seva conserva-
ció i la seva pròpia existència diuen 
molt del Pla d’en Boet com a barri.

L’enderrocament de la Torre 
Llauder, el casalot del segle XV 
amb motiu de l’inici de les obres 
d’esplanació del barri, va provocar 
moviments de protesta i reivindica-
ció contra l’especulació que es feia 

del sòl i contra la política dirigida a 
obtenir el màxim benefi ci econòmic 
a costa de la història. Va ser com un 
naixement sobtat de la consciència 
de barri d’aquesta zona i, a posterio-
ri, va permetre el descobriment del 
jaciment romà, salvat ‘in extremis’ 
i que fi ns dècades després no ha re-
but el tracte i el tacte que mereixia.

La vil·la romana que s’amagava 
sota la Torre Llauder representa una 
de les puntes de llança de la nova 
aposta turística de la ciutat. Per les 
seves característiques suposa un 
jaciment a incloure en rutes especia-
litzades i el Clos erigit al seu voltant 
és, precisament, per explotar-ne la 
seva visitabilitat. Una part sovint igno-
rada és que el que s’inclou en el Clos 
és una petita part del que hi havia i 
que en la Pollancreda i l’esplanada 
adjacent tot apunta que també hi po-
dria haver restes interessants.

BARRI A BARRI
PLA D’EN BOET REDACCIÓ

La vil·la romana de Torre 
Llauder és una de les apostes 
turístiques de la ciutat

Seguridad a simple vista

Uno de los métodos delictivos más comunes 
es la rotura y extracción del cilindro

Por ese motivo CISA ha desarrollado el 
sistema SICUR, que previene cualquier 

tentativa de rotura

6 láminas rígidas 6 láminas rígidas 6 láminas rígidas 6 láminas rígidas 
que ofrecen una que ofrecen una que ofrecen una que ofrecen una 
mayor resistencia mayor resistencia mayor resistencia mayor resistencia 
a la roturaa la roturaa la roturaa la rotura

1 lámina flexible1 lámina flexible1 lámina flexible1 lámina flexible
que ofrece una que ofrece una que ofrece una que ofrece una 
mayor resistencia mayor resistencia mayor resistencia mayor resistencia 
a la extraccióna la extraccióna la extraccióna la extracción

Pablo Iglesias, 33-35, Mataró, T. 93 798 44 09 / Ronda O’Donell, 55, Mataró, T. 93 799 24 51

barri abarri Pla d’en Boet

Tot 3,4 Barri 1597.indd   2 16/10/13   18:45



El passat
Les restes de la Torre Llauder, 
enderrocades.

El present
L’actual jaciment romà inclòs al clos 
arqueològic

· Cuines i banys
· Escales i enllosats
· Façanes
· Xemeneies
· Art i decoració
  en pedra natural
· Rampes d'accés
  per comunitats
· Puliments de terres

T/F 937 991 735 · comercialnouiluro@hotmail.com
Pablo Iglesias 20, Soterrani 1r · Pol. Pla d’en Boet · Mataró
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“No hi havia botigues de roba”

Qui és la Rosa Juàrez i com arriba 
a obrir una botiga al Pla d’en Boet?
Sóc una veïna del barri que vaig 
obrir el març del 2012 una botiga 
de roba per a dona i per a noia aquí 
al barri. Vaig obrir la botiga al barri 
perquè el coneixia i hi havia viscut 
molts anys i em semblava una cosa 
estranya que no hi havia botigues 
de roba amb la qual cosa quasi que 
vaig omplir un buit que hi havia en 
l’oferta comercial del barri. 

Està prou desenvolupat comercial-
ment?
Al barri hi ha de tot però potser co-
mercialment tenia algun forat com 
podia ser per exemple les botigues 
de moda com la meva, de roba i 
complements per a noia. Més enllà 
d’això sí que hi ha varietat i establi-
ments de tota la vida que fan que al 
barri s’hi pugui trobar pràcticament 
de tot. Quan jo vaig obrir al carrer es-
tava sola i ara ja hi ha tres botigues, 
crec que el barri està bé per venir-hi 
a viure i també comercialment. Està 
al costat del centre! De la botiga al 
centre, com ara la Plaça de Cuba hi 
ha només cinc minuts!

BARRI A BARRI
PLA D’EN BOET REDACCIÓ

Rosa Juàrez va obrir la botiga 
al barri on havia viscut 12 
anys

Rosa Juárez
Porta un any i mig amb el 
negoci obert, però molt més 
temps vivint al barri.

SERVEI A:
Bars, restaurants, carniceries, col·lectius...

Especejament càrnic
Fabricació d’embotits
Elaboració de frescos
Plats cuinats

93 799 42 15
Carrasco i Formiguera 26-28

Escala B · Pol. Ind. Pla d’en Boet
08302 Mataró

www.casamiro.cat

ESPAÑA
10.07667/B

CE

des de 1962

Menú diari (tot inclòs)

Carta des de

barri abarri Pla d’en Boet

Tot 5,6 Barri 1597.indd   2 16/10/13   18:42



La Rosa té molt clars quins són els 
dos problemes principals del Pla 
d’en Boet. Un és l’aparcament: 
“Hi falta molt aparcament però 
crec que és una cosa que de 
tant evident ja està assumida 
per tothom. Aparcar sense que 
sigui zona blava en segons quin 
carrer és quelcom impossible”. 
L’altra cosa que milloraria seria 
la netedat dels carrers, sobretot 
degut als gossos: “Tot el barri 
està molt brut i crec sincerament 
que potser falta servei de neteja 
més intens. Els terres estan en 
molt mal estat i a més a més hi 
ha deixadesa per part dels propis 
veïns. En dies de cada dia hi ha 
tota la vorera pixada. Crec since-
rament que els amos dels gossos 
tenen un problema”.

Aparcament i gossos

SERVEI A:
Bars, restaurants, carniceries, col·lectius...

Especejament càrnic
Fabricació d’embotits
Elaboració de frescos
Plats cuinats

93 799 42 15
Carrasco i Formiguera 26-28

Escala B · Pol. Ind. Pla d’en Boet
08302 Mataró

www.casamiro.cat

ESPAÑA
10.07667/B

CE

des de 1962

Rosa Juarez Nova col·lecció

www.totmataro.cat

núm. 1597
del 18 al 24 d’octubre del 2013 

Tot 5,6 Barri 1597.indd   3 16/10/13   18:42



“És una zona d’oportunitats”

Com vas anar a parar al Pla d’en 
Boet?
Vaig arribar al Pla d’en Boet fa 20 
anys i a l’hora de muntar l’empresa 
vam buscar un local que tinguéssim 
a prop per conciliar millor la feina 
i la nostra vida. Vam escollir el Pla 
d’en Boet perquè ja coneixíem la 
zona, la gent i era a prop d’on vi-
víem.

Què creus que és el millor d’aquest 
barri?
El millor del barri és que és divers 
i integrador al mateix temps. Hi 
ha gent molt diversa però no veig 
problemes, l’ambient és agradable, 
fi ns i tot agraït de viure. I comer-
cialment és una zona amb moltes 

oportunitats, que té moviment i que 
té prosperitat, fi ns i tot en moments 
de difi cultat com els actuals. Comer-
cialment és una zona on estàs a gust 
perquè hi ha varietat i diferents ven-
talls de negoci. Jo percebo al barri 
aquestes ganes de fer coses, aques-
tes oportunitats perquè fi ns i tot amb 
les retallades obren botigues noves 
o veus els veïns compartint espais. 
Crec que és una molt bona zona.

Com a negoci perceps aquest mo-
viment?
Sí, tot i que els nostres clients van 
molt més enllà de l’àmbit del barri 
i treballem amb molta gent de fora, 
fi ns i tot internacionalment. Sí que 
és veritat que dedicant-nos a la 
retolació veiem amb bons ulls el 
moviment que hi ha al barri no sols 
de negocis nous sinó també de man-
teniments, reformes o reconversions 
que precisen els nostres serveis. 

BARRI A BARRI
PLA D’EN BOET REDACCIÓ

Pere Pascual és soci 
d’Ilurorètols, empresa 
arrelada al barri

Pere Pascual
Va decidir obrir el seu 
negoci prop d’on vivia, 
al mateix barri.

Tienda: Francesc Macià, 9, Mataró

655 464 104
937 586 828

www.i-manmataro.com

I-MAN
SERVICIO TÉCNICO INFORMÁTICO PARA

EMPRESAS Y PARTICULARES

havaneres
cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69

barri abarri Pla d’en Boet
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Pere Pascual té una queixa res-
pecte el barri: “Al barri li cal més 
cura a nivell de les zones com-
partides, tot l’espai urbà. Hi ha 
zones una mica deixades, potser 
brutes i puntualment també trobo 
a faltar una mica més de compte 
o de presència policial. A vegades 
hi ha caus amb els que es podria 
tenir més cura. Ho dic perquè crec 
que tenim un barri quasi perfec-
te a nivell de relacions personals, 
d’integració, de gents i a vegades 
algun petit indici de problema o 
l’estat de segons quin espai no 
està d’acord amb aquesta imatge. 
Hi ha zones enjardinades o places 
que estan una mica deixades i no 
només és problema del servei de 
neteja, també és cosa dels propis 
veïns que hi convivim”.

Una queixa: la deixadesa

Tapas, menú diario
Menú fin de semana y Carta

Gran surtido en postres caseros
C. Pizarro 32 · Mataró · T 937 588 508

www.totmataro.cat
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I-man
Rda. Francesc Macià, 9 - Mataró

Campeny’s Autos
c/ Carrasco Formiguera, 

Local 2 Bjs. - Mataró

Mc Donald’s
c/ Pintor Vicenç Puig, 2 - Mataró

Gaia
El Racó de la Bellesa

c/ Sant Cugat, 107 - Local 6
 - Mataró

Forn de Pa Sant Valentin
c/ Sant Valentí, 42 - Mataró

Centre de Serveis 
Dentals Mataró

Avd. Lluís Companys, 41- Baix 
Mataró

Iluro Rètols
Ronda President Macià, 88 - 

Mataró

Vanesa Garcia - Estilista
c/ Pizarro 42-1 - Mataró

Casa Miró
c/ Carrasco i Formiguera 26-28

 - Mataró

Bar Restaurant Ca 
l’Angelita

c/ Pizarro, 32 - Mataró

Missatgers San Valentin
c/ Sant Valentí, 30 - Mataró

Montper Aluminis
c/ Carrasco i Formiguera, 2 B 

Mataró

Spacar
c/ Sant Valentí, 38 - Mataró

Tallet Vatra
c/ Sant Cugat, 157 - Mataró

Peixateria Salva Solis
Rda. Francesc Macia, 49 - Mataró

King Dream’s
c/ Pablo Iglesias, 18 - Mataró

Innobar
c/ Serra i Moret, 2 - Mataró

Ferreteria Candau
c/ Pablo Iglesias, 33-35 - Mataró

Taller Pla d’en Boet
c/ Pepeta Moreu, 4 - Mataró

2R2 Comercial
Avd. Pres. Companys, 41 - Mataró

Aventura Park
c/ Carrasco i Formiguera 

1-5Mataró

Mapa de comerços
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Pla d’en Boet

Mal La Dita
c/ Alcalde Josep Abril, 33 - Mataró

Rosa Juarez
c/ Pizarro, 42 - Mataró

Saló de Perruqueria
Octavio Pasciulli

c/ Hernán Cortés, 40 - Mataró

La Bona Carn
Rda. Francesc Macià, 84 - Mataró

MOC
c/ Batista i Roca, 2-4 Local 2

 - Mataró

Marbres Nou Iluro
c/Pablo Iglesias, 20, Soterrani 1r

 - Mataró

23

25

27

Camí del Mig (davant ambulatori)

Aniversari3r
GRÀCIES A TOTS
per la vostra acollida
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8

TINTADO DE LUNAS
HOMOLOGADAS

OFERTA DESDE

79€79€C. Sant Valentí 
38, Mataró
T 931 747 641
M 627 135 129 
www.spacar.es           

www.totmataro.cat
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Dia: 
Divendres 18 
d’octubre

Horari:
21h

Lloc:
Foment Mataroní (c/ 
Nou, 11. Mataró)

Entrada:
Entrada lliure, 
aportacions 
voluntàries

MÚSICS DE CASA,
A BENEFICI DE CÀRITAS

L’entitat Càritas de Mataró ha organit-
zat per divendres 18 d’octubre a les 
9 del vespre un concert molt especial 
al Foment Mataroní. Músics de casa, 
com són el grup d’havaneres Mestre 
d’Aixa, Francesc Soler, Zirena, Parti-
daris, el Combo de l’Escola de Músi-
ca Cabezudo, i Mireia i Joan Lorente, 
protagonitzaran unes actuacions total-
ment benèfi ques i destinades a ajudar 
gent amb difi cultats.   

ACTES

guia culturalguia cultural

MÚSICA  

Il Xef Malatesta
Després del seu primer treball, “D’unir 
versos i botons” (auto-editat, 2011), 
presenten el seu segon disc que 
s’emborratxa de música electrònica: 
“Sinestèsia elàstica” (2013).
Divendres 18 octubre l 1,30h l Sala 
Gran del Clap (c/ Serra i Moret, 6. 
Mataró) l Gratuït

El Petit de Cal Eril
Concert de Joan Pons, cantautor cata-
là, amb un estil musical entre la cançó 
popular i el folk-rock acústic.
Divendres 25 octubre l 23h l Sala Gran 
del Clap (c/ Serra i Moret, 6. Mataró) 
l Anticipada: 10€ (+ despeses gestió). 
Taquilla: 12€. 

TEATRE I DANSA

“¿Qué hay de nuevo?”
Espectacle a càrrec de Leo Harlem 
& Dani Delacamara. Organitza: MPC 
Management i Produccions Culturals, 
Diablo tun tum i La Cova.
Dissabte 19 octubre l 22h l Teatre 
Monumental (La Riera, 169. Mataró) l 
Anticipada: 20€. Taquilla: 24€.                               

Smiley, una història d’amor
Comèdia romàntica que narra la 
història entre dos homes que són la nit 
i el dia. Un dels èxits de la tempora-
da escènica a Barcelona, direcció i 
dramatúrgia de Guillem Clua. 
Diumenge 20 octubre l 19h l Can Gas-
sol (Pl. de la Pepa Maca, 15. Mataró) l 
Entrada: 11€.

Cicle Fet a Mataró: Meitat i 
Meitat
Obra de l’autor Daniel Keene és un 
text amb elements poètics, absurds, 
còmics i teatrals.
Divendres 25 octubre l 21h l Can Gas-
sol (Pl. de la Pepa Maca, 15. Mataró) 
Entrada: 15€.

“Que desastre de función”
Pre-estrena de l’obra de Michael Frayn, 
amb la versió de Paco Mir i la direcció 
d’Alexander Herold. Adaptació de 
l’exitosa “Pel Davant i pel darrera”, 
una de les millors comèdies teatrals de 
la història. A càrrec de la companyia 
La Projectora, amb un destacat reparti-
ment d’actors i actrius.
Divendres 25 octubre l 21h l La Sala 
d’Argentona (Plaça Nova, 14) l Antici-
pada: 10€. Taquilla: 10€.

www.totmataro.cat/agenda

Les entrades són gratuïtes i les 
aportacions que es puguin recaptar 
seran voluntàries. Càritas ja porta 
45 anys a la ciutat, amb la inten-
ció de garantir una vida més digna 
i justa per a tothom. La música es-
devindrà el motiu de pes d’aques-
ta trobada, que ja celebra la seva 
cinquena edició, per tal d’arribar a 
joves i grans, i alhora fer-los gaudir 
d’intèrprets que tenim ben a prop. 

Nou, 11. Mataró)

Entrada lliure, 
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INFANTIL

Tallers a la biblio: “L’aroma 
dels aliments”
Activitat dirigida a nens i nenes de 7 
a 10 anys. Amb Carme Millán Guerra. 
11es Jornades de Salut i Alimentació. 
Divendres 18 octubre l 18h l Bibliote-
ca Pública Pompeu Fabra (Mataró).

L’hora del conte en anglès
Narració del conte “Around the World”.
Dissabte 19 octubre l 12h l Biblioteca 
Antoni Comas (Mataró)

“Cada conte, cada casa, 
Cadafalch”
Narració a càrrec de Santi Rovira.
Dissabte 19 octubre l 17:30h l Plaça 
Gran (Mataró)

L’hora del conte: “Diferents 
Gaudís”
Narració a càrrec de Roger Cònsul.
Diumenge 20 octubre l 11:30h l Nau 
Gaudí (c/ Cooperativa, 47. Mataró)

L’hora del conte 
Narració del conte “El tren de les his-
tòries”, a càrrec de Vivim del Cuentu.
Dimarts 22 octubre l 18h l Biblioteca 
Pública Pompeu Fabra (Mataró)

L’hora del conte
Narració del conte “Bon profi t”, a 
càrrec de Sílvia Barragán. 
Dimecres 23 octubre l 19h l Biblioteca 
Antoni Comas (c/ Prat de la Riba, 110. 
Mataró)

Els dijous a la Biblio
Narració del conte: “Sóc realment 
diferent?” d’Evelien van Dort, i taller 
de manualitats infantils.
Dijous 24 octubre l 17:30h l Bibliote-
ca Fundació Iluro (c/ d’en Palau, 18).

Tallers a la biblio: “Construïm 
personatges de contes”
A càrrec de Playmais. 
Divendres 25 octubre l 18h l Bibliote-
ca Pompeu Fabra (Pl. Occitània, s/n. 
Mataró). Places limitades. 

“El Conte de la Rotllana”
Narració i taller de manualitats amb... 
Contes de Tardor.
Divendres 25 d’octubre l 17:30h l 
Biblioteca Popular Fundació Iluro (c/ 
d’en Palau 18. Mataró)

XERRADES I LLIBRES

Presentació llibre: “Relájate 
cocinando”
Presentació del llibre a càrrec de 
l’autora, Maria José Robledo.
Divendres 18 octubre l 19h l Les Es-
mandies (Rda. O’Donnell, 94. Mataró) 

Audiovisual i conferència 
Projecció “Viatge a la terra dels Inuit” 
i presentació del llibre “Los poetas del 
Ártico. Historias de Groenlandia” de 
Francesc Bailón Trueba. 
Divendres 18 d’octubre l 21h l Sala 
d’actes - UEC de Mataró (C/ Nou, 29)

“Història i evolució de 
l’arquitectura dels mercats”
Conferència a càrrec de Manuel Guar-
dia, arquitecte. 48 hores Open Puig i 
Cadafalch.
Divendres 18 octubre l 19:30h l Casa 
Coll i Regàs - Fundació Iluro (c/ d’Ar-
gentona, 55. Mataró)

L’experiència de rehabilitar 
Puig i Cadafalch: el mercat 
del Rengle 
Conferència a càrrec d’Isidre Molsosa i 
Montserrat de Torres, arquitectes.

Dissabte 19 octubre l 19:30h l Casa 
Coll i Regàs - Fundació Iluro (c/ d’Ar-
gentona, 55. Mataró)

Artistes en l’exili, l’expressió 
de l’adéu, el dolor i el 
ressorgiment
Conferència a càrrec de Mariona 
Millà, pintora. Dins del cicle “Tardes 
culturals al Col·legi d’Aparelladors”, 
organitzat per T de Tertúlia.
Dilluns 21 octubre l 18h l Col·legi 
d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics 
(Can Xammar, 2. Mataró) l Preu: 5€.

L’ús social del temps: és 
igual entre homes i dones?
Xerrada a càrrec de Sara Moreno Co-
lom, doctora en sociologia per la UAB.
Organitza: Dones Reporteres.
Dimecres 23 octubre l 19h l El Públic 
Cafè (c/ d’en Xammar, 6. Mataró)

Grup de lectura comentada 
per a gent gran
Conduït per Josep M. Cusachs i Teresa 
Solà.
Dijous 24 octubre l De 18 a 19:30h l 
Seu Direcció de Cultura (c/ Sant Josep, 
9. Mataró)

“Arquitectura amb 
bioconstrucció”
Xerrada a càrrec de les arquitectes Mi-
reia Mas i Ivet Companyó. En el marc 
de la mostra “Modernitat amagada”.
Dijous 24 octubre l 19h l Casa Capell 
(Parc Central Nou. Passeig de l’Orfeó 
Mataroní, 15. Mataró)

“Inversions fi nanceres. Eines 
i tècniques”
Conferència a càrrec de José Luís 
García Castellano, analista tècnic i 
dissenyador d’estratègies d’inversió. 
Dijous 24 octubre l 19h l Biblioteca 
Pompeu Fabra (Pl. Occitània, s/n).

Lectura dramatitzada del poema 
de Josep Punsola a càrrec dels 
actors de Planeta Lletra. Organitza: 
Associacions de Veïns de Rocafonda, 
l’Esperança i Ciutat Jardí. Actes dins 
de l’Any Punsola. 

CICLE “SORTIM EN FAMÍLIA”

“No fa tanta por la mort”

Diumenge 20 octubre l 18h l Centre 
de Formació d’Adults Can Noè (C. 
Poeta Josep Punsola, 45-47. Mataró)

CICLE “SORTIM EN FAMÍLIA”

Espectacle per a tots els públics a càrrec 
de la companyia El Replà Producci-
ons. Un cérvol de pocs dies viu sota la 
protecció de la seva mare. Amb el temps 
prendrà consciència dels perills que 
amenacen els habitants del bosc. 

‘Bambi, una vida al bosc’

Diumenge 20 octubre l 18h l Teatre 
Monumental (La Riera, 169. Mataró) 
Organitza: Xarxa Mataró. Preu: 7€.
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El naixement de la 
locomotiva ‘Mataró’
Conferència a càrrec de Xavier Nubiola 
de Castellarnau, enginyer industrial. 
165 anys del Ferrocarril a Mataró.
Dijous 24 octubre l 19:30h l Can Pala-
uet (c/ d’en Palau, 32. Mataró)

Especial John Fante 
Xerrada amb Marina Espasa, periodista 
i escriptora, i Martí Sales, traductor.
Dijous 24 octubre l 19:30h l Dòria 
Llibres (c/ d’en Pujol, 9. Mataró)

CURSOS

L’art barroc a Mataró
Curs de l’Escola de Teologia del 
Maresme. Professors: Alexis Serrano, 
Gener Salicrú, Manel Salicrú i Ramon 
Reixach. Sessions davant el Retaule 
del Roser i dins la capella dels Dolors. 
Dijous 24 d’octubre i 7, 14, 21 i 28  
de novembre l 20h l Casal de Sant 
Josep (c/ Sant Josep 18. Mataró)

FESTES I FIRES

Mercat de segona mà
Mercat amb la participació de 70 
parades de roba, electrònica, llibres, 
música, llar, i productes de bijuteria 
amb materials reciclats.
Dissabte 19 d’octubre l De 8 a 14h l 
Plaça Can Gassol (Mataró)

Correllengua
Cercavila i actuacions musicals. A les 
19 h rebuda de la fl ama de la llengua. 
Organitza: Coordinadora d’Associacions 
per la Llengua (CAL).
Dissabte 19 octubre l De 18 a 21h l 
Plaça de l’Ajuntament (Mataró)

Festa de Sant Simó
DIVENDRES 18: 20h a l’Ermita Sant 
Simó, Concert Coral Clau de Nit. 
DISSABTE 19: 15h, La Marxassa 19a 
edició. DIUMENGE 20: 10h al pati 
de l’Ermita, 2a Trobada d’intercan-
vi de plaques d’ampolles de cava i 
taps corona. 10:30h, Inauguració 
de la Tómbola. 11h, Celebració de 
l’Eucaristia en honor de Sant Galderic. 
Tot seguit, Pica-pica. 12:15h al pati 
de l’Ermita, Ball de gitanes de Mataró 
amb Mestres del Gai Saber. 13h, 
Concert de l’Agrupació Musical del Ma-
resme. 16:30h a la Residència d’avis 
El Mirador, Concert de Sons del Món. 
18h al pati de l’ermita, teatre de la 
Companyia Pamboliteatre, espectacle: 
“Carregats de romanços”. DIJOUS 
24: 21h a l’Ermita, Concert Coral la 
Perla de l’Havana. DIVENDRES 25: 
17h a la Residència d’avis El Mirador, 
Missa concelebrada. 21h, Concert de 
música barroca a càrrec del Quartet 
Barroc de Sant Simó. DISSABTE 26: 
10h, Exposició d’Art. 10h, Concurs 
fotogràfi c. 10h, Xocolatada al pati 
de l’Ermita. Tot seguit, Jocs gegants 
per infants, tallers participatius per a 
nens i nenes, tallers de henna i trenes, 
infl ables. 11:15h, L’hora del conte. 
13h a la plaça Sant Simó, Actuació 
colla castellera Capgrossos de Mataró. 
16h, Rebuda dels gegants i Cercavila 
pels carrers del barri. 19h a la plaça 
de l’Havana, Castanyada popular. A 
continuació, Màgia, circ i humor amb 
“Adanxou”. 19:30h al pati de l’Ermita, 
Exhibició de  Country pel Balladors 
del Centre Cultural de Rocafonda. 
21h a l’Ermita de Sant Simó, cantada 
d’havaneres, amb el grup Port Bo. 23h 
al pati de l’Ermita, Concert de Joves: 
Grup Vizio Rock. 
Del 18 al 28 d’octubre l Ermita de 
Sant Simó i altres indrets dels barri de 
l’Havana (Mataró)

RUTES I VISITES  

Itinerari pels establiments 
històrics de Mataró
Ruta guiada. 48 hores Open Puig i 
Cadafalch.
Dissabte 19 octubre l De 10 a 14h l 
Punt de trobada: Celler Castellví (plaça 
de Cuba, 42. Mataró). 

La ciutat romana a través 
dels sentits
Visita guiada.
Dissabte 19 octubre l 18h l Des de 
l’Ajuntament (Mataró)

Itinerari pels mercats 
històrics de Mataró
Visita guiada a càrrec de joves arqui-
tectes de Mataró.
Diumenge 20 octubre l De 10 a 13h 
l Punt de trobada: Col·legi d’Aparella-
dors (Pl. Can Xammar, 2. Mataró)

EXCURSIONS

Agrupació Cientifi co-
Excursionista de Mataró
Dissabte 19 d’octubre: 20a Caminada 
de resistència La Marxassa. 
Diumenge 27 d’octubre: sortida col-
lectiva de Taradell a Seva. Sortida a les 
7 del matí de la plaça de les Tereses. 
Informació i inscripcions: A la secreta-
ria de l’Agrupe (Passatge Pou d’Avall, 
1). De dill-div de 19-21h. www.agrupe.
cat o 93.755.08.37.

CURSOS
Taller pràctic de Moviment i 
Consciència Corporal
Moviments per aprendre a fl uir i deixar 
anar la ment.
Dimecres 19 juny l 19,45h l Centre De-
senvolupament Del Potencial Humà (c/ 
Sant Ramón, 51. Mataró) l Informació: 
663.313.223. Gratuït

“Viure amb alegria!”
Taller de Risoteràpia i Creixement 
Personal, a través d’un mètonde lúdic i 
participatiu. Dijous de 19,30 a 21h. 
Centre Kairos (Port de Mataró) l Telf: 

Caminada solidària organitzada per 
l’associació contra el càncer “Maresme 
Oncològic”. Sortida: 9h del Parc Nou 
(Mataró). A l’arribada, esmorzar amenit-
zat pels Laietans.  

CAMINADA SOLIDÀRIA

6a caminada contra el 
Càncer de mama 

Diumenge 20 octubre l Inscripcions: 
de l’1 al 19 d’octubre a Maresme 
Oncològic (c/ Sant Pelegrí, 3. 
Mataró) l 7€ adults, 4€ nens.
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 Per enviar informació 

email:agenda@totmataro.cat
ofi cina: al C/ Xammar, 11 
formulari: totmataro.cat/agenda

RUTA LITERÀRIA

Josep Punsola

Amb motiu del centenari del poeta, que 
també era esportista i excursionista 
mataroní, farem un recorregut per 
la zona enjardinada del complex, tot 
llegint poemes i recordant la fi gura i 
obra d’en Josep Punsola.

Dissabte 19 octubre l 11h l Jardins 
del Centre Atlètic Laietània (Veïnat 
de Valldeix - Urb. La Cornisa. Mataró) 
l Acte obert a tothom
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parlem de...

... Llucià González

L’Espai Capgros del carrer Sant 
Benet presenta, del 26 de set-
embre al 30 d’octubre de 2013, 
l’exposició titulada “L’inici” de 
l’artista mataroní Llucià Gon-
zález.

Acostumats a veure la seva 
vessant escultòrica, sobta una 
mostra on la pintura domina 
tot l’espai expositiu. Tot i així 
podríem parlar de pintura es-
cultòrica, ja que els detalls 
tridimensionals banyen els seus 
quadres.

El que potser ha estat un diver-
timento, una experimentació, una 
nova visió creativa, pot servir per 
què Llucià González explori i obri 
noves vies al seu art.

El domini de la tècnica en el 
món de l’escultura li fa afrontar 
aquest repte amb garanties. El 
treball que presenta Llucià Gon-
zález és enginyós, de joc visual, 
de contrastos marcats...

La visió que la pintura abs-
tracta és erma, mancada de 
continguts, es trenca amb apos-
tes com la de Llucià González. En 
el cas del nostre artista evoca els 
fets viscuts, els darrers mesos, a 
la plaça Tahrir d’Egipte.

“L’inici” pot esdevenir un punt 
de partença que li obri nous ca-
mins en l’inescrutable camí de 
l’art. També ser la porta d’entrada 
a noves formes escultòriques. 

Els seus quadres es poden con-
vertir en creacions tancades però 
també poden tenir continuïtat en 
noves formes, noves concepcions, 
noves propostes. 

ÀLVAR SÁEZ I PUIG
HISTORIADOR DE L’ART I 
GESTOR CULTURAL

Col·labora:

www.salacabanyes.cat    facebook/salacabanyes    twitter: @salacabanyes
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La pell de brau il·lustrada 
per Raúl Capitani 
Mostra de gravats de Raúl Capitani 
sobre l’obra de Salvador Espriu.
Biblioteca Pública Pompeu Fabra (Pl. 
Occitània, s/n) i Biblioteca Antoni Co-
mas (c/ Prat de la Riba, 110. Mataró) l 
Inauguració: dijous 24 d’octubre a les 
19,30h. Fins al 15 de novembre.

Ateneu Fundació Iluro. La 
Riera, 92. Mataró.
· 50 anys de Club Joventut Handbol 
de Mataró.
Fins al 3 de novembre.
· Exposició Col·lectiva Sant Lluc 2013.
Fins al 3 de novembre.

“Tres artistes Tres”
Guanyadors del I Concurs de Pintura i 
Escultura del Museu: Joan Poch, Marc 
Sala Audet i Emma Agustí.
Museu Arxiu Can Caralt (Crtra. de Sant 
Vicenç, 14. Llavaneres) l Fins al 27 
d’octubre.

Escultura en ferro
Obra recent de l’artista mataroní Josep 
Vinyals.
Sala-Taller La Presó (La Riera, 117) l 
Fins al 31 d’octubre.

“Paisatges”
Obra de Toni Martí.  
Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes 
Tècnics (Pl/ d’en Xammar, 2. Mataró) l 
Fins al 26 d’octubre.

Jo em rebel·lo, nosaltres 
existim
Conjunt de propostes de participació 
ciutadana en la transformació social. 
Fundació Palau (Carrer Riera, 54. Cal-
des d’Estrac) l Fins al 14 de desembre.

Omple la teva vida de 
sentit: Fes-te voluntari/
ària
Biblioteca Municipal Ernest Lluch i 
Martín (Sta.Eulàlia, 66-80. Vilassar de 
Mar) l Fins al 26 d’octubre. 

Modernitat amagada
Mostra de 10 artistes visuals. 
Casa Capell (Passeig de l’Orfeó Mata-
roní, 15. Nou Parc Central. Mataró) l 
Fins al 31 d’octubre.

Can Palauet. c/ d’en Palau, 32.. 
Mataró.
“Espectres al laberint grotesc”. De 
Jordi Cuyàs.
Fins al 8 de desembre.
“L’home invisible Acte I Acte II Acte 
III”. De Cristina Ibañez-Tarter.  
Fins al 27 d’octubre.
“3 edifi cis, 1 ciutat”: El Rengle 120 
anys, la Nau Gaudí 130, la Presó 150. 
Fins al 31 de desembre.

“Cataclismes 
contemporanis”
Escultures de Marc Sala Audet.
Museu del Càntir d’Argentona (Plaça 
de l’Església, 9) l Fins al 20 d’octubre.

“L’inici”
Exposició de Llucià Gonzàlez Viza. 
Espai Capgròs (c/ Sant Benet, 16-18) l 
Fins al 30 d’octubre.

Ismael Smith, gravador. 
Del modernisme a l’art déco.
Can Serra-Museu de Mataró (El Carre-
ró, 17). Fins al 3 de novembre.

 Per enviar informació 

email: agenda@totmataro.cat
ofi cina: al C/ Xammar, 11. Mataró
formulari: totmataro.cat/agenda

Can Palauet (c/ d’en Palau, 32. 
Mataró) l Visita: dissabte 19 octubre 
a les 19h. Fins al 8 de desembre.

VISITA COMENTADA

‘Espectres al laberint grotesc’
Visita comentada per a públic familiar, a 
càrrec de l’artista Jordi Cuyàs i Jaume 
Calsapeu (comissari de l’exposició).  
Projeccions animades, inspirades en 
10 personatges de l’obra del poeta 
Salvador Espriu.

twitter.com/totmataro

facebook.com/totmataro

Siguis on siguis i sempre que vulguis, pots estar connectat a 
l’actualitat de la teva ciutat entrant a totmataro.cat  
o des la xarxa social  
que prefereixis!

www.totmataro.cat
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CENTRE DE DIA
HORARIS LLIURES

• Gran terrassa enjardinada 

• Cuina pròpia i personalitzada 

• Oxigenoteràpia

• Amb tots els serveis assistencials i sanitaris
   necessaris, per al seu benestar

Places vinculades “Llei de la dependència”
Ens adaptem a les seves necessitats econòmiques 
en cada cas.

CENTRE ACREDITAT
PER LA GENERALITAT

NOU SERVEI ÚNIC AL MARESME
Gaudeix de la intimitat de casa teva amb assistència 24h

Neteja - Bugaderia • Servei mèdic/infermeria • Servei menjador (opcional) • Activitats lúdiques
• Biblioteca • Cinema • Terrassa amb vistes al mar • Assistència 24 hores

Apartaments tutelats per a persones autònomes

C/. Tordera nº 8, Mataró
T 93 799 91 44 | www.lavostrallar.com

Una residència
al costat del mar
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Associació de gent gran la 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Divendres 22 de novembre: excursió 
a la Farga de Ripoll, i bon esmorzar i 
dinar a La Gleva. • Ball cada dimecres 
a les 16,30h, amb música selecci-
onada de CD, a la Sala del Bar. • 
Activitats: Pintura a l’oli. Puntes coixí. 
Coral. Petanca. Grup de Play Back. 
Informàtica.

UGT sindicato jubilados y 
pensionistas del Maresme. 
pl. de les tereses, 17. Mataró. Telf: 
93.755.14.17.
OCTUBRE: • Dia 31, de compres a 
Andorra.   

Associació de gent gran de 
Rocafonda/Palau. c/ Colombia, 
55. Mataró. 93.169.51.66.
• Petanca, jocs cartes, dòmino, escacs 
i billar. • Jocs d’entreteniment, dijous. 
• Ball, dissabte. • Coral • Excursions 
mensuals. • Català, Informàtica, Ma-
nualitats, Sudokus, Escacs, Coral.

Casal de la gent gran del 
Parc de Mataró. c/ Corregiment, 
28. Mataró. Telf: 93.757.13.17. 
• Ball: diumenges i festius de 17 a 
20h. • Caminades: dimarts, 8h. • 
Cursos: Puntes de coixí, modisteria, 

country, balls de saló, pintura, dibuix, 
havaneres, taller memòria, tai-txi, ioga, 
anglès i relaxació. Tallers informàtica: 
powerpoint, photoshop i imatge digital. 
• Petanca i jocs de taula.

Casal de gent gran Jaume 
Terradas. c/ Argentona, 59. int. 
93.7579952. Mataró. 
• Ball, diumenges de 17 a 20h al local 
Iris. • “Juguem tots”, cada dimecres 
a les 16h. • Cada diumenge del mes, 
melé de petanca, de 10 a 13h. 

Casal gent gran de l’Havana. 
Camí Ral, 163. Mataró. 93.169.67.47. 
• Matins: Gimnàstica de Manteniment. 
Gimnàstica Passiva. Internet. Infor-
màtica. Patchwork. Tai-Txi. • Tardes: 
Centres de Flors. Curs de Ball de Saló. 
Labors. Petanca. Country. Ping-Pong. 
Pintura i Dibuix. Pintura sobre Roba.  

UDP. Casal de gent gran 
Les Santes-Escorxador. 
c/ Floridablanca, 118. Mataró. Telf: 
93.790.36.72. 
• Sopar-Ball, penúltim dissabte de 
cada mes, a les 20,30h. • Dilluns 
i dimecres matí, Tai-Txi. • Dimarts, 
mandales i puntes de coixí. • Dilluns, 
ganxet i mitja. • Dimecres, targeteria 
i manualitats. • Dimarts i divendres, 
exercicis de relaxació. • Dilluns, 

gent grangent gran www.totmataro.cat/agenda
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 Per enviar informació 

email: agenda@totmataro.cat 
ofi cina: al C/ Xammar, 11. Mataró
telèfon: 93 796 16 42

dimarts i divendres, petanca. • Di-
vendres, Art Floral.  • Dijous, bingo. • 
Ping-pong, dimarts i divendres matí. • 
Jocs de taula. 

Associació de gent 
gran Pla d’en Boet. c/Juan 
Sebastián Elcano, 6. Mataró. Telf.: 
93.702.29.16.
• Ball, diumenge de 17h a 20h. Músi-
ca en viu. • Bingo, cada divendres de 
17 a 18h. • Sevillanes: dilluns 17,30 
a 19,30h. Manualitats: dilluns 15,30 
a 17,30h. Tai Txi: dilluns i dijous 
17,30 a 19h. Patchwork: dimarts 16 
a 18h. Ball de saló: dimarts 17,30 a 
19h. Informatica: dijous 10 a 11,30h. 
Català: dijous 15,30-17,30h. Sarda-
nes: dijous 19 a 20h. Ball de línia: 
divendres 18 a 19h.

Associació Gent Gran dels 
Molins. c/ Mare de Deu dels Angels, 
16. Mataró. Telf: 93.757 17 99.
Patchwork: dilluns 10,30 a 12,30h. 
Manualitats: Dilluns 16,30 a 18,30h. 
Ple i ratlla: dimecres, de 16 a 18h-
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Montserrat Cabré Esteve
Osteòpata i fisioterapeuta / col. 5162

· lumbàlgia · cervicàlgia
· migranya · ciàtica
· lesions esportives...

Pateixes:

Solucionem la majoria de casos a la primera visita

www.montserratcabre.es
C/ Sant Bru, 12 · 2n 4a · T 93 790 61 73 · Mataró

o s t e o p a t i a

f i s i o t e r à p i a

ntserrat Cabré Esteve
col. 5162

Equilibra' t!

2a època  núm.1302  Del 18 al 24 d’octubre de 2013  eltotesport.com

BRONZE EUROPEU

eltotesport.com

Gàlia Dvorak guanya la medalla de bronze 
a l’Europeu d’Àustria formant parella amb  

la sueca Ekhlom
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minut zero 2esportel esport www.eltotesport.com

Suplement col·leccionable 
d'informació esportiva

2a època
num.1302

redaccio@eltotesport.com
www.eltotesport.com

Albert Gibert
El president del CE Mataró ha 
estat ratificat en el càrrec i 
dirigirà el club durant sis anys 
més. (Foto: Josep Ribas) 

Sacada d’Honor
El president del CJH Mataró, 
Josep Nonell va fer la sacada 
d’honor del matx del CE Mata-
ró. (Foto: Josep Ribas). 

 AGENDA STAFF    EL TOT ESPORT

REDACTOR EN CAP DEL TOT ESPORT

JOSEP GOMÀ

El cap de setmana passat una altra 
medalla va venir cap a la nostra ciutat, 
de la mà de Gàlia Dvorak que, després 
dels èxits de juvenil, quan fou campio-
na d’Europa individual i subcampiona 
mundial en dobles, ara s’ha penjat la 
medalla de bronze en dobles al Cam-
pionat d’Europa absolut.

En aquests campionats, el tennis 
taula espanyol s’ha pogut vanagloriar 
d’una col·lecció de medalles que els 
han arribat de mans d’una mataronina 
nascuda a Ucraïna, d’una sabadellen-
ca i d’una xinesa nacionalitzada. És 
un exemple més d’on ve el nivell de 
l’esport espanyol. 

Cal recordar que els darrers títols 
mundials han arribat del waterpo-
lo femení, amb majoria de jugadores 
catalanes, entre elles les mataronines 
Roser Tarragó i Marta Bach, i més re-
centment en hoquei patins amb nou 
jugadors catalans dels deu de l’equip. 
Abans els de futbol, bàsquet i handbol 

també comptaren amb un pes català 
molt important, molt per sobre del que 
correspondria per població.

A l’esport espanyol, deixant a part 
algunes excepcions, sempre s’ha con-
fi at més en els diners per importar, que 
no pas en el treball amb la base, com 
ho demostra l’observació dels jugadors 
formats a casa que hi ha als diferents 
equips de la 1a Divisió de futbol. Per 
davant el Barça amb 17, l’Athlètic de 
Bilbao amb 16 i la Reial Societat amb 
15. Per sota Almeria amb 1, i Granada, 
Getafe i Elx... amb zero! 

No cal dir que aquests dies al nostre 
“país petit” es parla molt de la relació 
amb el “país gran”, i fi ns i tot les “ma-
jories silencioses” de vegades obren 
la boca per dir que Catalunya no seria 
viable separada d’Espanya. Però el que 
està ben clar és que, en l’esport, solets 
aniríem ben sobrats i, com en altres 
aspectes, si ens volen tenir lligats és 
perquè els convé molt. 

Sols aniríem la mar de bé
Quasi tots els èxits arriben de mans catalanes

OPINIÓ

TELÈFON  93.790.70.98 
FAX  93.755.41.06

EDITA  EL TOT MATARÓ, S.L.

REDACCIÓ  Josep Gomà 
COORDINACIÓ  Eloi Sivilla
COL·LABOREN  Àlex Gomà, 
Anna Aluart (fotos), Jordi 
Gomà, i els serveis dels clubs
DISSENY  El Tot Esport 
MAQUETACIÓ  Eloi Sivilla

 PERSONATGE  FET DESTACAT   

CASA

WATERPOLO. DIVISIÓ D’HONOR MASCULINA. 

CN MATARÓ QUADIS - HELIOS SARAGOSSA. Dis-
sabte a les 12:45 hores al CN Mataró.

WATERPOLO. DIVISIÓ D’HONOR FEMENINA. CN 

MATARÓ LA SIRENA - SANT ANDREU. Dissabte a 
les 14:30 hores al CN Mataró.

T.TAULA
SUPERDIVISÍO MASCULINA. CNM QUADIS - BUR-

GOS. Dissabte a les 17 hores al CN Mataró.

HANDBOL
PRIMERA ESTATAL MASCULINA. JOVENTUT MATA-

RÓ - GRANOLLERS B. Dissabte a les 18 hores al 
Pavelló Teresa Maria Roca.

HOQUEI
PRIMERA ESTATAL MASCULINA. CH MATARÓ - 

JOSALETA. Dissabte a les 20:30 hores al Pavelló 
Jaume Parera.

BÀSQUET
COPA CATALUNYA MASCULINA. AE BOET MATARÓ 

- SANT FRUITÓS. Dissabte a les 19:15 hores al 
Pavelló Eusebi Millan.

FUTSAL
TERCERA DIVISIÓ. FUTSAL ALIANÇA MATARÓ - 

VILASSAR DE MAR. Diumenge a les 12 hores 
al Pavelló Teresa Maria Roca.

FORA

FUTBOL
SEGONA CATALANA. MOLLETENSE - UD CIRERA. 

Dissabte a les 17 hores al Camp Zona Sur 
de Mollet del Vallès.

FUTBOL
SEGONA CATALANA. CD BADIA - CE MATARÓ. 

Diumenge a les 12 hores al Camp Municipal 
de Badia del Vallès.
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Gàlia Dvorak, la palista del CN Mataró, va 
estar durant les dues darreres setmanes a 
la localitat austriaca de Schwechat dispu-
tant el campionat d’Europa, on fi nalment 
va assolir el seu èxit més important en ca-
tegoria absoluta, en guanyar la medalla de 
bronze en dobles. Recordem que la Gàlia 
a la seva època de juvenil havia quedat 
campiona d’Europa 2004 i subcampiona 
mundial en dobles l’any 2005.

Desena amb la selecció estatal
En primer lloc formant part de la selecció 
espanyola va obtenir la permanència a la 
màxima categoria per equips superant 
Holanda en el partit decisiu per 3-2, amb 
victòria important de Gàlia sobre Linda 
Creemers per 3-0 (11-8, 11-5, 13-11).
Després Espanya va lluitar amb França 
per la 9a i 10a plaça perdent per 1-3. 
La nostra palista va perdre davant Carola 
Grundisch per 2-3 (4-11, 11-6, 4-11, 
11-4, 8-11) i Xue Li per 0-3 (4-11, 
6-11, 3-11).

Paper discret en individuals
Després a la competició individual va 
superar la primera fase en primer lloc 
del seu grup per average després de 
guanyar Guliyeva (Azerbaijan) per 3-1 i 
Hirici (Romania) per 3-0 i perdre davant 
Kuchuk (Bielorússia) per 1-3. A la ronda 
d’eliminatòries li va tocar la russa Yana 
Noskova, que era difícil però fi ns a cert 
punt assequible ja que ocupa el lloc 
99è del rànquing mundial pel 140è de 
la Gàlia. El partit va començar molt bé 

dominant per 2-1 però va acabar cedint 
per 2-4, amb parcials de 11-4, 6-11, 
11-9, 9-11, 10-12 i 7-11.

El gran èxit arriba en els dobles
A la competició de dobles, fent parella 
amb la sueca del Vic Matilda Ekholm, 
va superar la ronda de 1/16 de fi nal eli-
minant la parella d’ucraïneses Trofi nova- 
Vasylieva, per 3-1, en un partit dramàtic 
(13-11, 11-13, 12-10, 11-6). 

A vuitens van superar les alemanyes 
Silberesein- Jidao Wu, que eren caps de 
sèrie número 2, en un matx sensacional 
per 3-1 (12-10, 11-8, 6-11, 11-6). A 
quarts de fi nal van derrotar les txeques 
Penkavova i Vacenoska per 4-2 (11-7, 12-
10, 8-11, 11-4, 9-11, 11-5), assegurant 
ja la medalla, ja que en tennis taula no 
es juga pel tercer i quart lloc.

A semifi nals van topar amb les aleman-
yes Solja i Winter, que eren caps de sèrie 
número 5. El partit va començar molt bé, 
i es van avançar per 3-1 i tenien la fi nal a 
tocar, però les alemanyes van imposat una 
millor condició física per acabar guanyant 
per 3-4 (11-4, 6-11, 11-9, 11-9, 6-11, 
5-11, 5-11).

Dissabte juga el Quadis masculí
Aquest dissabte a les 17 hores el masculí 
del Centre Natació Mataró Quadis rep la 
visita del Burgos, en partit corresponent 
a la cinquena jornada de lliga de la Su-
perdivisió Masculina de Tennis Taula. El 
matx s’havia de disputar el 9 de nivembre, 
però aquesta mateixa setmana la Federa-
ció Espanyola ha anunciat als clubs que 
el partit s’avança i que es jugarà aquest 
proper cap de setmana.   

Gàlia Dvorak medalla de bronze en 
dobles a l’Europeu

TENNIS TAULA
CAMPIONAT D’EUROPA REDACCIÓ

La mataronina va formar parella 
amb la sueca Matilda Ekholm 
(Vic)

Clàudia Luna medalla 
de plata al Campionat 
Català júnior d’Aquatló

TRIATLÓ
CAMPIONAT CATALUNYA REDACCIÓ

El passat cap de setmana la secció de 
tritaló del CN Mataró va participar en tres 
proves. Dissabte a Badalona es diputava 
el Campionat de Catalunya d’Aquatló on 
hem de destacar la gran actuació de Clàu-
dia Luna que va acabar 6a classifi cada 
en categoria absoluta i subcampiona de 
Catalunya en categoria júnior. En cate-
goria masculina Antonio Roldán va ser 
el millor atleta del CN Mataró acabant 
en 6a posició.

Per equips, el femení del CN Mataró 
va aconseguir la medalla de bronze. En 
Veterans en Lluís López va aconseguir l’or.

Triatló Polícies i Bombers
També dissabte, a Banyoles, el CN 
Mataró va participar en el Campionat 
de Catalunya de Policies i Bombers. Els 
corredors del CN Mataró es van emportar 
la victòria per equips, tant en categoria 
masculina com femenina. En categoria 
absoluta Anaïs Rivas va acabar primera 
i en categoria masculina José Luis Cano 
va acabar segon. 

Lliga Catalana
Diumenge es va celebrar la darrera prova 
del calendari català de triatló a Vilanova 
i la Geltrú. Aquí altra vegada hem de 
destacar la gran actuació d ’Anaïs Rivas 
que va ser la 2a i de Clàudia Luna que va 
ser 4a. En nois, Francesc Juárez va ser 
7è. Per equips el CN Mataró va ser 4t.

La pròxima prova serà el 25 d’octubre 
amb la disputa de la Lliga Nacional de 
clubs on el CN Mataró buscarà mantenir 
la màxima categoria estatal, categoria 
que manté des de la seva creació de la 
lliga.   

CNMCEDIDA
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5A JORNADA 12 OCTUBRE

ARGENTONA - BOET . . . .62-75
Artés - MASNOU . . . . . . . . .87-78
Sant Fruitós - Natzaret . . . .55-74
Sant Adrià - Sant Narcís  . 89-58
Vic - ARENYS . . . . . . . . . . . .70-79
Prat - Minguella  . . . . . . . . . .74-65
PLATGES - Salt . . . . . . . . . 62-59
Terrassa - Mollet . . . . . . . . . .63-78

CLASSIFICACIÓ. MASNOU, Nat-
zaret i Artés 9; Salt, PLATGES, 
ARENYS i Prat 8; Vic, Sant Adrià, 
Minguella, ARGENTONA, Mollet, 
Sant Fruitós i Terrassa 7; BOET 
MATARÓ i Sant Narcís 6. 

6A JORNADA 20 OCTUBRE

BOET - Sant Fruitós
Sant Narcís - PLATGES

Toca guanyar
Dissabte a les 19:15 hores 
el Boet rep la visita del Sant 
Fruitós, un equip que té dues 
victòries. Els mataronins ne-
cessiten el triomf davant un 
rival directe per aixecar el vol i 
sortir de la cua. El Platges juga 
a la mateixa hora a la pista del 
Minguella de Badalona, un 
equip que té un triomf menys. 

5A JORNADA 13 OCTUBRE

Reus - Cornellà . . . . . . . . . .70-52
Lima Horta - Lleida . . . . . .69-67
PLATGES - Viladecans . . .58-62
Terrassa - Sese . . . . . . . . . .40-52
ARENYS - Valls . . . . . . . . .48-67

CLASSIFICACIÓ. Reus Deportiu, 
Lima Horta i Sese 9; Valls i Vi-
ladecans 8; Lleida i Cornellà 7; 
ARENYS, Terrassa i PLATGES 
MATARÓ 6.

5A JORNADA 20 OCTUBRE

Lleida - PLATGES
Sese - ARENYS

Diumenge a les 19 hores el Plat-
ges juga a la capital del Segrià 
davant el Transbiela Lleida, un 
equip que té un triomf més. 

Primer triomf Primer triomf 
a casaa casa

Arriba el primer triomf

PLATGES. Rafa Prats (8), Nacho Ariño (17), Marc 
Forcada (8), Jordi Serra (1), Carles Gómez (8) cinc 
inicial; David Romero (2), Sergi Ventura (6), Marc Coll 
(8), Jordi Sánchez (4).                 

MARCADOR. 19-12, 33-26, 44-47, 62-59.

A la tercera ha estat la vençuda. Després de 
perdre els dos primers partits de lliga a casa, 
aquest diumenge el Platges de Mataró va sumar 

COPA CATALUNYA MASCULINA

COPA CATALUNYA FEMENINA

BÀSQUET    COPA CAT.

COPA CATALUNYA FEM

CRÒNICA REDACCIÓ

El Platges de Mataró s’estrena a casa 
derrotant a un dels dequips més forts 
de la categoria

la primera victòria de la temporada com a local, 
després de superar 62 a 59 al CB Salt.

L’equip de Jordi Ventura va sortir molt con-
centrat i amb ganes d’agradar al seu públic, 
davant un dels equips més potents de Copa 
Catalunya. La valentia local va tenir premi i 
al fi nal del primer quart els mataronins guan-
yaven 19-12. En el segon període el Platges 
va mantenir els set punts d’avantatge 33-26.

A la represa els gironins van reaccionar i 
amb una gran defensa van capgirar el mar-
cador, arribant al darrer quart amb tres punts 
d’avantatge (44-47). Els darrers deu minuts 
de joc van ser una lluita constant amb moltes 
alternances en el marcador que al fi nal es 
va decantar a favor del conjunt mataroní.  

BOET. Carles Canals (10), David Rodríguez, Joan 
Carceller (15), Marc Hermoso (9) Joan Navarro 
(10) cinc incial; Victor Moran, Juan Carlos Vaca (2), 
Quim Franch (9), Jordi Belzunces (4), Albert Llanos 
(14), Albert Puig.

MARCADOR. 18-26, 38-49, 55-66, 62-75.

Cinc jornades de lliga ha esperat l’Auto Net 
& Oil Boet Mataró per sumar la seva primera 
victòria de la història a Copa Catalunya. El 
conjunt mataroní ha aconseguit el primer 
triomf de la temporada guanyant a domicili el 
derbi maresmenc davant l’Argentona 62 a 75, 
derrotant amb comoditat a un equip que havia 
fet un molt bon inici de campionat.

Després de perdre els dos darrers partits de 
lliga en els darrers minuts de joc, el Boet Mataró 
va sortir a la pista convençut que aquest partit 
no es podia escapar. Els mataronins, amb un 
joc atractiu en atac i amb una gran defensa, 
van dominar el matx des del primer minut i ben 
aviat van marxar en el marcador..  

El Platges ja és 
cinquè

Continuen a la cua

El conjunt mataroní guanya amb 
autoritat el derbi maresmenc

            CB 
ARGENTONA

AUTO NET OIL 
BOET MATARÓ62 75

PLATGES 
MATARÓ

CB            
SALT62 59

COPA CATALUNYA MASCULINA

No aixequen el vol

PLATGES. Sara Rodríguez (4), Cristina López (9), Ale-
jandra Ruiz (7), Veronica Alonso (5), Teresa Gómez 
(9) cinc inicial; Anna Serra (2), Cristina Costa (16), 
Marta Garzas (3), Marta Jou (3).

MARCADOR. 10-9, 28-26, 37-50, 58-62.

Nova derrota del femení del Platges de Mataró 
que després de cinc jornades de lliga acumula 
una victòria i quatre derrotes. Aquest cop va 
perdre a casa 58 a 62 davant el Viladecans.

Durant la primera part la igualtat va ser 
màxima, tot i això, el Platges sempre va anar 
per davant en el marcador tenint petits avan-
tatges. Però un parcial de 9 a 21 en el tercer 
quart va canviar totalment el matx i el conjunt 
mataroní va arribar al darrer període perdent de 
13 punts (37-50).

En el tram fi nal del partit les mataronines ho 
van intentar, però tot i retallar diferències els 13 
punts de desavantatge van ser insalvables i el 
Viladecans es va emportar el triomf 58 a 62.  

Quarta derrota consecutiva del 
femení del Platges de Mataró

PLATGES 
MATARÓ

CB   
VILADECANS58 62

A.A
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BÀSQUET    COPA CAT.

COPA CATALUNYA FEM

Continuen a la cua

Aquest cap de setmana comença la lliga 
de la Divisió d’Honor de waterpolo tant 
en categoria masculina com femenina, i 
ho fa un any més amb la doble presència 
dels equips del Centre Natació Mataró, 
amb el patrocini de Quadis pel que fa als 
nois, i estrenant el de La Sirena pel que fa 
a les noies. En el cas de l’equip masculí 
serà ja la 22a presència consecutiva a la 
màxima categoria i pel que fa a les noies 
serà la novena. 

Sembla clar que hi ha dos favorits al 
títol molt clars, l’Atlètic Barceloneta i el 
CN Sabadell, al qual sembla impossible, 
ara mateix, desbancar. Pel que fa als 
dos equips nostres lluitaran per igualar 
les seves millors prestacions que fi ns ara 
són el quart lloc en masculins i el segon 
en femenines. Tots dos equips han patit 
canvis, però el fet d’haver jugat la fi nal 
de la Copa Catalunya és un bon auguri de 
cara a la nova temporada estatal.

Divisió d’Honor Masculina
1a jornada
CNM QUADIS - Helios (Dissabte 12,45)
Barceloneta - Terrassa
Mediterrani - Navarra
Concepción - Sant Andreu
Catalunya - CN Barcelona
Sabadell - Canoe

Plantilla CN Mataró Quadis
Michal Diakonow (que arriba del Terrassa 
on ha estat 5 temporades) porter, Àlex 
Codina, Fran Sànchez, Marc Corbalan, 
Svilen Piralkov (arriba del Sabadell, on va 

fer 40 gols la passada temporada, després 
d’haver estat molts anys al Terrassa, on 
havia arribat a superar els 50 en una tem-
porada, i que ja havia jugat al CN Mataró 
les temporades 2000-01 i 2001-02), Edu 
Mínguez, Pol Barbena, Pau Bach, Pere 
Estrany (també arriba del CN Sabadell, 
on ha fet 23 gols la passada temporada 
i abans havia estat al CN Barcelona on 
la temporada anterior en va fer 26), Pau 
Schnizler i Albert Merino. A més Marc 
Pannon, Joan Muñoz, tots dos porters, 
Magí Salvà, Pau Bernabé i Liam Gibson, 
que tindran fi txa del B.

L’entrenador Beto Fernàndez i el segon 
Jordi Garcia, que ha deixat l’equip igual 
que un altre il·lustre com Albert “Pei” 
Garcia, a part dels tres hongaresos.

Divisió d’Honor Femenina
1a jornada
Sabadell - Moscardó
Mediterrani - Navarra
CNM LA SIRENA - Sant Andreu 
(Dissabte a les 14,30h)
Zaragoza - Dos Hermanas
Hospitalet - La Latina
Terrassa - Rubí

Plantilla CN Mataró La Sirena
Jade Smith (portera de la selecció brità-
nica) i Miriea Nedderman porteres, Chloe 
Wilcox, Carla Graupera, Mar Llisterri, Lisa 
Gibson (boia de la selecció britànica), 
Ciara Gibson, Marta Bach, Zoila Quesada, 
Ona Messeguer (ve del Sant Andreu on la 
temporada passada va fer 78 gols, sent 
la 5a màxima golejadora del campionat) 
i Mireia Castellà. A més Clara Cambray, 

Aquest cap de setmana comença la 
Divisió d’Honor de waterpolo

WATERPOLO
DIVISIÓ D’HONOR REDACCIÓ

Anna Samsó, Júlia Valera, Aina Bonamu-
sa, Laia Rigau i Alba Bonamusa que són 
juvenils i també jugaran amb el juvenil del 
club. L’entrenador Florin Bonca. Segon, 
Elena Padilla. Les baixes han estat les de 
Roser Tarragó, Carla Rodríguez, Míriam 
López Escribano i Frankie Snell.  

BALANÇ EQUIP MASCULÍ
1992-93 7è lloc (de 10)
1993-94 9è lloc (de 10)
A partir d’aquí 12 equips:
1994-95 9è  
1995-96 10è 
1996-97 10è 
1997-98 10è  
1998-99 8è   
1999-00 7è    
2000-01 8è  
2001-02 6è   (semifi nal)
2002-03 6è  
2003-04 4t   (semifi nal)
2004-05 4t   (semifi nal)
2005-06 5è
2006-07 10è 
2007-08 6è 
2008-09 5è  
2009-10 4t  
2010-11 4t  (semifi nal)
2011-12 5è  
2012-13 8è  

BALANÇ EQUIP FEMENÍ
2005-06  8è lloc   
2006-07 8è lloc 
2007-08 6è lloc 
2008-09 4t lloc (semifi nal)
2009-10 4t lloc (semifi nal)
2010-11 2n lloc (semifi nal)
2011-12 2n lloc  
2012-13 2n lloc (fi nalista)  

El CN Mataró hi juga per 22a 
temporada consecutiva en nois i 
per 9a en noies

A.A

CNM
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6A JORNADA (13 OCTUBRE)
PREMIA DALT - Carmelo . . . 0-2
Catalana - Molletense . 2-4 (sus.)
CIRERA - Guineueta  . . . . . . . 1-2
Ripollet - Sants . . . . . . . . . . . . . 3-2
SJ Montcada - Gramenet B . 4-2
Lloreda - Equipo Ja . . . . . . . . . 2-0
Vilanova Vallès - PREMIÀ . . . 2-3
Singuerlín - Badia. . . . . . . . . . . 2-0
CE MATARÓ - Turó Peira . . . . 2-0
CLASSIFICACIÓ. Molletense 15 

(pendent de decisió del Comitè 
de Competició); CE MATARÓ 
13, Sants i Lloreda 12; PRE-
MIÀ MAR, Ripollet 11, Carmelo 
10, Equipo Ja,  Turó Peira  i SJ 
Montcada 8; Singuerlín, Vilanova 
Vallès i CIRERA 7; Catalana, 
Guineueta,  6; Badia 5; PREMIÀ 
DALT 4; Gramenet B 0.

7A JORNADA (20 OCTUBRE)
PREMIA DALT - Catalana
Molletense - CIRERA
Guineueta - Ripollet
Sants - SJ Montcada
Gramenet B - Lloreda
Equipo Ja - Vilanova Vallès
PREMIA MAR - Singuerlín
Badia - CE MATARÓ
Carmelo - Turó Peira 

Van de visita
El Cirera ho fa al camp del Mo-
lletense, que serà líder quan el 
Comitè de Competició doni per 
acabat el partit que dominava 
2-4 i que es va suspendre per 
una agressió de l’equip local, 
i per tant no ho tindrà fàcil, 
mentre que el CE Mataró juga 
al camp més assequible del 
Badia Vallès on els cirerencs van 
guanyar la primera jornada. 

CE MATARO - Rubí . . . . . . . . 0-0
PREMIA MAR - Manlleu . . . 1-0
El Premià és 8è i el CE Mataró 
11è classifi cat.

Altres resultats preferent
Juvenil: CEM B - Caldes M. 
3-0, Cadet: Figueres - CEM 
1-1; Infantil: CEM - Quart 2-0. 

Un triomf molt Un triomf molt 
treballat treballat 

Segona derrota del Cirera a casa

CE MATARO EF.  Pol Andiñach, Lluís, Antonio, Dani 
Prieto, Willy, Parri, Cristian, Baba, Sergi Cobo (Dídac 
Bancells 82’), Victor Hernàndez (Abel Moreno 89’), 
Marc Aranyó (Óscar Bas 74’).

GOLS. 19’ VÍCTOR HERNÀNDEZ (1-0); 90’ DÍDAC 
BANCELLS (2-0).

El CE Mataró va aconseguir sumar tres punts 
molt importants davant un rival sempre difícil 
com és el Turó Peira.

No va ser un partit brillant, i si molt intens i 
amb molta lluita, i l’equip local primer va apro-
fi tar un regal del porter visitant per avançar-se, 
es va defensar bé després i va sentenciar en el 
darrer minut amb el 2-0El Mataró va tenir el 
control del partit, durant la meitat de la primera 
part, tot i que sense crear ocasions clares de gol, 

SEGONA CATALANA

SEGONA CATALANA

FUTBOL    
SEGONA CATALANA

FUTBOL    
1A ESTATAL JUV.

CRÒNICA REDACCIO

El Mataró va doblegar un rival molt 
complicat en un partit ple de sacrifi ci 
i on va aprofi tar bé les ocasions

L’equip visitant encara no havia 
guanyat cap partit

però Víctor Hernàndez va aprofi tar un refús 
dolent del porter a la sortida d’un córner per 
afusellar el primer gol, que era el seu tercer gol 
en tres partits. A partir d’aquí l’equip visitant, 
que va demostrar molt d’ofi ci i força qualitat, 
va dominar i Andiñach es va lluir en una re-
matada rasa i molt difícil d’aturar.

A la represa va continuar la mateixa tònica 
dels darrers minuts amb un Mataró força 
endarrerit i sense poder treure la pilota amb 
comoditat. Als sis minuts Pol Andiñach es va 
tornar a lluir en una doble aturada espectacu-
lar evitant el gol que, possiblement, mereixia 
l’equip visitant. Després, la defensa local es va 
afermar i no va donar  més opcions a l’equip 
visitant, conservant el zero, com havia fet en 
els altres dos partits jugats  a casa, i diu molt 
de la bona estratègia defensiva de l’equip de 
José M. Polo.

El Mataró ja al tram fi nal va tenir opcions 
al contraatac i, després que el porter visitant 
evités el gol de Willy, Dídac va aprofi tar una 
asistència d’Abel Moreno, per marcar el gol de 
la tranquil·litat.   

UD CIRERA. Toni Rodríguez, Cristian, Sergio Corrales, 
Alberto Sànchez, Hèctor Urbano (Ignasi 82’), Remo 
(Herrera 75’), Dani Gutiérrez, Bustos, Aleix Tarrés 
“Peque”, Jose Medina (Rubio 46’), Demba (Joan 58’). 

GOLS. 35’ Villegas (0-1); 82’ Cristo (0-2); 85’ BUS-
TOS (1-2).

La UD Cirera va patir la segona derrota conse-
cutiva i també la segona derrota a casa de la 
temporada davant el Guineueta, equip que així 
obtenia el seu primer triomf de la temporada 
i feia baixar l’equip mataroní fi ns 13a plaça a 
només un punt de la zona de descens. L’equip 
barceloní era dels que al començar la temporada 
s’havia dit que s’havien reforçat bé i que seria un 

El Mataró puja al 
segon lloc

dels equips a batre, però fi ns ahir no havia fet 
res de bo. Els visitants van plantejar el partit 
molt bé i després de defensar-se amb ordre 
van avançar-se poc després de la mitja hora de 
joc. Després a la represa van continuar molt 
ben plantants sobre el terreny de joc aturant 
els atacs locals, i a vuit minuts del fi nal van 
marcar el segon. La desesperada ofensiva local 
en els minuts fi nals els va permetre reduir 
diferències, però una expulsió d’Ignasi els va 
acabar de tallar les ales.   

CE      
MATARO EF

TURO     
PEIRA2 0

UD      
CIRERA

EF  
GUINEUETA1 2

A.G

A.A
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FUTBOL    
SEGONA CATALANA

Després de l’aturada del passat cap de 
setmana, diumenge es reprèn la Tercera 
Divisió Estatal de futbol sala amb la 
disputa de la quarta jornada de lliga. El 
Futsal Aliança Mataró juga diumenge a 
casa a les 12 quan rebrà la visita del F6 
Vilassar de Mar, un equip històric del 
futbol sala català que fa molts anys va 
arribar a jugar a Primera Divisió i que 
durant moltes temporades ha jugat a 
Plata. Ara l’equip maresmenc, degut a la 
crisi, ha canviat de nom i no té res a veure 
amb l’equip d’anys enrere. El matx serà 
especial, ja que a banda de ser un matx 
de màxima rivalitat, al Vilassar hi juguen 
molts jugadors formats al planter mata-
roní que fi ns fa poc jugaven a Mataró.

El Futsal Aliança Mataró 
rep diumenge el FS 
Vilassar de Mar

FUTBOL SALA
TERCERA DIVISIÓ REDACCIÓ

Aquests són tots els partits de la 4a 
jornada de lliga: 
FUTSAL MATARÓ - FS Vilassar Mar
Arenys de Mar - Barceloneta
Lloret - Arenys de Munt
Manlleu - Pineda
Parets - Montsant
Ripollet - Sagarra
Lliçà d’Amunt - Bosco 
CN Caldes - Bonaire

Abans, aquest dijous el Futsal Aliança 
Mataró haurà jugat a Pineda el partit 
ajornat de la primera jornada de lliga.

Sortida complicada del juvenil
Diumenge a les 13 hores el juvenil de 
Nacional de Futsal Mataró juga a la pista 
del Manent de Santa Coloma de Grame-
net. Els mataronins volen els 3 punts per 
continuar a la zona alta.  

www.renault.es / 902 333 500

*Oferta vàlida per a l'adquisició d'un vehicle nou Renault, 
per comandes fetes des del 14 d'octubre i matriculats abans 
del 31 d’Octubre 2013. Descomptes subjectes a Pla Pive vigent.

Gamma de turismes Renault: consum mixt (l/100km) 
des de 3,3 fins a 8,2. Emissions CO2 (g/km): 
des de 85 fins a 190. DRIVE THE CHANGE

AUTOMÒBILS DELMAR S.A. 
VIA SÈRGIA 8-12, TEL. 93 758 91 51. 08302, MATARÓ
www.renault.es/concesion/adelmar

Renault España Renault ESP

ACONSEGUEIX ABANS DEL 31 D’OCTUBRE FINS A UN 25% DE DESCOMPTE* 

EXCLUSIU EN EL TEU NOU RENAULT.

Renault España Renault ESP

RECONDUEIX LA TEVA VIDA. CONDUEIX UN RENAULT
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4A JORNADA 13 OCTUBRE

Masnou AT - Roma Sports  . . . 6-1
MOLINOS - Masnou B . . . . . . . 6-1
Tiana B - JUVESPORT . . . . . . 4-4
La Salut - Bufalà B . . . . . . . . . . 7-2
Alella B - JUVENTUS . . . . . . . . 0-2
SALESIANS - Vilassar Mar B . 1-3
Aguila B . . . . . . . . . . . . . . descansa
Empenta . . . . . . . . . . . . . . descansa

CLASSIFICACIÓ. Masnou Atlètic 
12; JUVENTUS 10; Vilassar de 
Mar B, MOLINOS i Empenta 
9; La Salut Pere Gol 7; Tiana 
B 5; Aguila B i Roma Sports 3; 
JUVESPORT i BUfalà B 1; SA-
LESIANS, Masnou B i Alella B 0. 

El Juvesport puntua
El Juvesport va empatar a quatre 
gols a Tiana i suma el seu primer 
punt de la temporada. El Juven-
tus va guanyar a fora i continua 
segon a la caça del líder. El 
Molinos va golejar al Masnou i 
continua situat a la parta alta de 
la taula. El Salesians va perdre i 
encara no ha puntuat.  

6A JORNADA 13 OCTUBRE

Llavaneres - Tiana . . . . . . . . . . . 2-2
LIVERPOOL - Bufalà . . . . . . . . 4-1
Pineda - PLA d’en BOET . . . . . 2-2
Cabrils - Argentona . . . . . . . . . . 2-0
Calella - Sant Pol . . . . . . . . . . . . 2-3
Aguila - Arenys Mar . . . . . . . . . . 0-4
LLÀNTIA - Poble Nou . . . . . . . . 2-6
Parellada - Hospitalet . . . . . . . . 1-2
Alella - Cabrera . . . . . . . . . . . . . . 3-1

CLASSIFICACIÓ. Alella 13; Poble 
Nou i Can Parellada 12; Sant Pol 
11; LIVERPOOL, Arenys de Mar, 
Hospitalet, Llavaneres i Cabrera 
10; Tiana 8; Argentona, Cabrils 
i Bufalà 7; Pineda 5; PLA D’EN 
BOET 4; LA LLÀNTIA 3; Calella 
2; Aguila 0. 

El Liverpool 5è
El Liverpool va golejar al Bufalà 
a casa i ocupa la cinquena 
posició, sent de sobres el millor 
classifi cat mataroní. El Pla d’en 
Boet va empatar i surt dels llocs 
de descens directe on continua 
una jornada més La Llàntia. 

9A JORNADA 13 OCTUBRE

VILASSAR MAR - Santboià . . 1-3
Gramenet - MASNOU . . . . . . . 2-2

CLASSIFICACIÓ. Rubí 22; Monta-
ñesa 21; Ascó 20; Cornellà 18; 
Terrassa 17; Europa i Santfe-
liuenc 16; Palamós 15; Figueres 
14; Vilafranca 13; Manlleu i 
Cerdanyola Vallès 12; Mafumet 
11; MASNOU i Rapitenca 9; Gavà 
7; VILASSAR MAR 6; Santboià 4; 
Castelldefels i Gramenet 3.

El Masnou va sumar un punt al 
camp del cuer i treu una mica el 
cap, mentre que el Vilassar de 
Mar va perdre i continua molt a 
prop dels llocs de descens.

PRIMERA CATALANA
6A JORNADA 13 OCTUBRE

San Cristobal - VILASSAR . . . 0-1 

El Vilassar de Dalt va guanyar 
per la mínima al camp del San 
Cristobal de Terrassa i surt dels 
llocs de descens directe a Sego-
na Catalana. 

El Vilassar perilla El Juventus segonL’Alella nou líder

LIVERPOOL. Javier Palomino, Jesus Torres 
(Sergio, 45’), Genis Ros, Daniel Navarro 
(Artero, 85’), Miguel Angel (Reyes, 83’), 
Antonio Muñoz, Falilou Gomis, Carlos Alonso 
(Hamza, 45’), Bakhou, Tomas Montes (Roman, 
77’), Ibu Baldeh. 

El Liverpool va guanyar 4 a 1 al Bufalà, 
un dels equips forts de la categoria la 
temporada passada, i continua a la zona 
alta de la classifi cació. Ara mateix els 
vermells són cinquens.

Antonio Muñoz va avançar al minut 
3’ de joc al conjunt mataroní, però pocs 
minuts després els badalonins aconse-
guien l’empat gràcies a un gol en pròpia 
porta dels locals. Tot i això, el Liverpool 
va continuar controlant el matx i abans 
del descans Ibu Baldeh feia el 2 a 1. A la 
represa Antonio Muñoz va tornar a marcar 
fent el 3 a 1 que encarrilava el matx. Ibu 
Baldeh va fer el 4 a 1 fi nal.    

TERCERA DIVISIÓ
RESULTATS

4A CATALANA3A CATALANA
RESULTATS GRUP VRESULTATS

4A JORNADA 13 OCTUBRE

Arenys Mar B - Vilassar B . . . . 1-3
Canet - ILURO . . . . . . . . . . . . . . 5-0
VERDIBLANCA - RONDA . . . 1-4
Malgrat - Masnou AT . . . . . . . . . 1-2
Santvicentí - Cabrils C . . . . . . . 1-0
Rocafonda -MATARONESA .1-10
ATHLETIC - Llavaneres B . . . . 0-5
Susannenc . . . . . . . . . . . . descansa

CLASSIFICACIÓ. Llavaneres B 
12; Masnou Atlètic B 10; MATA-
RONESA i Santvicentí 9; Cabrils 
C i Arenys de Mar B 7; Canet 6; 
Susannenc i Vilassar de Dalt B 4; 
RONDA, ILURO i ROCAFONDA 
3; VERDIBLANCA 1; ATHLETIC 
MATARÓ i Malgrat 0 

Golejada d’escàndol
La Mataronesa va golejar sense 
pietat al Rocafonda i va guan-
yar el derbi mataroní 1 a 10. 
El Ronda va sumar la primera 
victòria de la temporada després 
de guanyar el derbi davant la 
Verdiblanca. L’Iluro i Athlètic 
van perdre amb una maneta.  

Derbis sense color

RESULTATS GRUP VI

4A CATALANA

El Liverpool guanya 4 a 
1 al Bufalà i es manté a 
la zona alta

FUTBOL
TERCERA CATALANA REDACCIÓ

El Pla d’en Boet treu un 
empat de la seva visita a 
Pineda

FUTBOL
TERCERA CATALANA REDACCIÓ

El Ronda guanya 1-4 
el derbi davant la 
Verdiblanca

FUTBOL
QUARTA CATALANA REDACCIÓ

PLA D’EN BOET. Jairo Hernandez, Youness, 
Carlos Morgado (Alberto, 27’), Javier Alvarez, 
Guillem Bolillo, Albert Reyes (Ruben, 77’), 
Abel Rojan, Said, Angel Navarro, David Cabe-
zas (Beltran, 87’), Jose Manuel (Romero, 18’). 

El Pla d’en Boet va empatar a 2 gols al 
camp del Pineda de Mar i va sumar un 
punt que li permet abandonar els llocs de 
descens directe.

Els visitants es van avançar en el minut 
3’ de joc, però els mataronins no es van 
enfonsar i al minut 20’ de joc Youness El 
Harrak feia l’empat. Tres minuts més tard 
Said Dahbi feia el segon gol mataroní i 
avançava als grocs. Però abans d’arribar 
al descans l’equip de casa va empatar el 
matx. A la segona part tots dos equips 
van buscar la victòria, però el marcador 
ja no es va moure. Al fi nal repartiment de 
punts entre dos equips de la zona baixa 
de la taula.    

VERDIBLANCA. Pau Da Silva, Javier Rodri-
guez, Pedro Fonseca, Hossain, Juan carlos, 
Jesus, Ivan Sierra (Abel, 46’), Morillas, Abde-
lhamid (Marc, 46’), Valdivia, Jonathan Valle 
(Angel, 74’).

RONDA. Antonio, Bakary, Sankareh, Eloy, 
Lamin, Trawally, Hamdi, Moussa (Diarra, 
62’), Jarju (Harouna, 62’), Ousman Camara, 
Mamadou Sow. 

El Ronda va sumar la primera victòria de 
la temporada després de derrotar en el 
derbi mataroní a la Verdiblanca per 1 a 4. 
Kamby Bakary va avançar als visitants en 
el minut 23’ de joc i  poc després Lamin 
Jawneh feia el 0 a 2 amb el que es va 
arribar al descans. 

A la represa Raul Valdivia va retallar 
diferències, però la Verdiblanca es va 
quedar amb dos homes menys i Lamin 
primer i després Kamby van tornar a 
marcar pel Ronda fent l’1 a 4 fi nal. 
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4A JORNADA 12 OCTUBRE

Sant Quirze-Banyoles . . . . 36-26
La Roca-JOV. MATARÓ . . 30-22
Granollers B-Sesrovires . . 34-23
S.Martí Adr.-Palautordera . 28-21
Gavà-Sarrià  . . . . . . . . . . . . . 35-30
Montcada-OAR Gràcia . . . 23-29
Vendrell-Esplugues . . . . . . 23-28
CLASSIFICACIÓ. Esplugues, Gra-

nollers B, Sant Martí Adrianenc 
8; La Roca 6; S.Esteve Sesovires 
5; JOVENTUT MATARÓ, OAR 
Gràcia i Sant Quirze 4; Vendrell 
3; Gavà i Montcada  2; Palau-
tordera i Banyoles 1; Sarrià 0.

5A JORNADA 19 MARÇ

JOVENTUT MAT. - Granollers B

Arriba un dels líders
El Joventut rep el Granollers, 
actual campió i un dels equips 
imbatuts. La temporada passa-
da se’ls va derrotar  (37-32). 

1A JORNADA 12 OCTUBRE

JOV. MATARÓ - Ascó . . . .21-23
Gavà - Sesrovires . . . . . . . .30-27
Vilanova-Castelldefels B . 36-35
Vilamajor - S.Vicenç . . . . . . 27-28
Tortosa - Granollers At. . . . 32-22
Molins - OAR Gràcia . . . . . 25-20
CLASSIFICACIÓ. Tortosa, Mo-

lins, Gavà, Sant Vicenç, Ascó, 
Vilanova 2; Castelldefels B, 
JOVENTUT MATARÓ, Vilama-
jor, Sesrovires, OAR Gràcia i 
Granollers At. 

2A JORNADA 19 OCTUBRE

Sesrovires - JOVENTUT MAT.
Buscant la primera
El femení juga a una pista difícil 
buscant el primer triomf. 

Altres resultats:  1a Cat. M.: 
GEEG - JHM B 35-17.  2a Cat. 
M.: JHM C - Rubí 31-26. Cadet 
M.: FC Barcelona -JHM 41-27; 
JHM B - Sant Llorenç 40-25. El 
cadet B jugarà a 1a Catalana. 
Inf.Masc: JHM - Sant Cugat 
25-29. Infantil fem.: Amposta 
- JHM 25-16; JHM - Amposta 
16-21. 

Començament Començament 
amargamarg

S’enfonsen al tram fi nal

JOVENTUT MATARÓ. Mary Pérez i Laia Argelic por-
teres; Isa Latorre (2, 1 de p.), Alba Segarra, Diana 
Gomà, Cristina Moreno, Cristina Pi (1), Saray Romero 
(6), Marta Sànchez (1), Laura Gallego (10, 8 de p.), 
Saray Alpiste, Sandra Cariteu, Irene Hernàndez (1), 
Roser Villalba.

JOVENTUT MATARÓ.  Oriol Mas i Quico Solà porters; 
Carles Román, Dani Aguilera (1); Zigor Amador (1), 
Toni Busquets (4), Berenguer Chiva (1), Guillem 
Fàbregas (3), Marc Fuster (1), Marc Martínez, Bernat 
Muñoz (4), David Pedragosa (4), Jan Bonamusa (3), 
Alex Bosch.

PARCIALS CADA 5’. 3-2, 5-5, 7-6, 11-10, 12-11, 
15-13 descans; 19-15, 20-18, 23-18, 26-19, 29-
19, 30-22.

El JH Mataró no va poder treure un bon resultat 

LLIGA CATALANA FEM.

                         1A ESTATAL MASCULINA

HANDBOL    
1A DIV. ESTATAL MASC.

HANDBOL   
LLIGA CATALANA FEM.

CRÒNICA REDACCIO

El Joventut va anar sempre a remolc 
degut a un fl uix inici de partit

PARCIALS CADA 5’. 1-3, 2-7, 5-10, 7-13, 8-13, 
10-15 descans; 12-16, 13-16, 16-17, 17-21, 
19-21, 21-23.

El femení del JH Mataró va iniciar la lliga amb 
una derrota ajustada davant l’Ascó, un equip 
que va aprofi tar l’envergadura de les seves 
jugadores per crear molts problemes a l’atac 
local i treure el seu contraatac. Al descans la 
diferència era de 5 gols (10-15).  A la represa 
es va millorar en defensa i en atac i es va 
arribar a tenir pilota per empatar a 22, però 
no va haver-hi sort.  

de la complicada pista de La Roca, davant 
un equip que  estava “escaldat” per la seva 
darrera derrota. 

El matx va ser força igualat durant la 
primera part i també en els deu primers 
minuts de la segona, fi ns el 20-18, però a 
partir d’aquest moment el factor ambiental es 
va imposar, l’equip mataroní es va començar 
a encongir, la defensa era fl uixa, en atac es 
fallaven molts llançaments i els vallesans 
amb un parcial de 10-1 van sentenciar el 
matx, aprofi tant la seva velocitat al contraatac 
i també bones accions en atac.   

A.A

El Joventut és 6è

El Tortosa líder

JOVENTUT 
MATARÓ

HANDBOL  
ASCÓ21 23

BM LA ROCA JOVENTUT 
MATARÓ30 22

Els roquerols van sentenciar 
amb un parcial de 10-1

Segon triomf del masculí del CV Mataró

L’equip masculí del Club Voleibol Mataró va 
confirmar dissabte el seu gran moment de 
forma i es va imposar clarament al Barberà, un 
dels equips més fl uixos de la Primera Divisió 
Catalana per 3 sets a 0.

Amb aquesta victòria el Mataró ja suma 7 
punts de 9 possibles i s’ha situat a la 4a posició 
de la classifi cació.  
CV MATARÓ. Miguel Rangel, Cristian Patron, Jordi 

Vallès, Oscar Sicilia, Àlex Serven, Borja Marine, Eric 
Neila, Dani Nevado, Gerard Dalmau i David Espejo.

El femení perd 3 a 0 a Granollers
Les noies de Dani Nevado van plantar cara a les 
rivals i van mostrar un joc força efectiu, però 
igual que la setmana anterior a Premià, els 
fi nals de set se’ls compliquen molt i no hi ha 
manera de desfer els empats a favor. Aquesta 
setmana cal destacar el debut amb el primer 
equip de la juvenil Clàudia Mesa, que ja va 
demostrar que pot aportar coses en atac.  
CV MATARÓ. Laura Planas, Míriam Esqué, Emmi 

Kanervo, Sandra Leo, Anna Marmol, Susanna Jor-
dan, Glòria Merino, Ivette Callorda, Veronica Pérez, 
Macarena Mateo, i Clàudia Mesa.

El conjunt mataroní va guanyar 
amb autoritat 3 a 0 al Barberà

VOLEIBOL
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El Joventut és 6è

Aquesta temporada el Club Hoquei Ma-
taró jugarà la seva vintena temporada a 
1a Estatal, a part de les 16 que ha jugat 
a la màxima categoria, primer quan es 
deia Divisió d’Honor i més recentment 
que se n’ha dit OK Lliga. S’ha de dir 
que en la primera època ho va fer sota 
el nom d’Esport Ciclista Mataró que és 
el precedent del club actual, que també 
va tenir la seva època de crisi i va estar 
jugant durant 10 temporades a categories 
catalanes.

Aquesta serà la 20a temporada que el 
CH Mataró juga a la 1a Estatal. L’equip 
hi ha jugat en 6 etapes, algunes només 
d’una temporada, destacant els tres 
títols de campió, els anys 1995, 2001 i 
2006, amb ascensos a la màxima cate-
goria estatal.

BALANÇ A PRIMERA ESTATAL
1973-74 14è (descens)
1976-77 9è
1977-78 11è
1978-79 8è
1979-80 7è
1980-81 12è
1981-82 12è (descens)
1992-93 8è
1993-94 5è
1994-95 Campió
2000-01 Campió
2002-03 4t
2003-04 4t
2004-05 4t
2005-06 Campió
2009-10 12è
2010-11 9è
2011-12 6è 
2012-13 5è    

Debuten a casa 
I aquesta setmana comença la 20a tem-
porada amb la visita del Jolaseta de Ge-
txo, un nouvingut a la categoria. Dissab te 
19 a 2/4 de 9 del vespre el CH Mataró 
ha de començar fort a casa i superar als 
debutants bascos.

1a jornada - 19 d’octubre
Alcobendas - Sant Cugat
FC Barcelona B - Raspeig
Sant Feliu - Manlleu
CH MATARÓ - Jolaseta
Arenys de Munt - SHUM Maçanet
Areces - Sta. Maria del Pilar
Alcoi - Dominicos
PLANTILLA. Esteve i Adrián Aceituno (porters); 

Pol Castellví, Èric Florenza (capità), Aniol 
Mangas, Èric Serra, Oriol Parera, Marçal Olia-
na i Martí Casas. L’entrenador, una temporada 
més, serà Joan Carles Vadillo.

El femení guanya a Cerdanyola
L’equip entrenat per Oriol Feliu va guan-
yar 3 a 4 a la complicada pista del 
Cerdanyola, un equip que la temporada 
passada jugava a la màxima categoria 
estatal. Les locals es van avançar amb un 
gran gol, però Ona va empatar el matx. 
Ella mateixa va culminar una gran jugada 
avançant al Mataró per primer cop, però 
el Cerdanyola va empatar abans del des-
cans. La segona part va ser molt intensa 
amb moltes alternances en el marcador. 
El gol de la victòria el va fer Ona Castellví 
a 4 minuts del fi nal. Destacar que l’Ona 
va fer tots els gols mataronins.  

CH MATARÓ. Erika Arellano (p), Juliana Chiva, 
Paula Batalla, Xantal Piqué, Ona Castellví (4), 
Carla Fontdeglòria, Júlia Canal i Clara Ràfols.  

El Club Hoquei Mataró comença la seva 
20a temporada a 1a Estatal

HQQUEI
PRIMERA ESTATAL REDACCIÓ

A fi nals del passat mes de setembre es va 
córrer la darrera cursa de la Copa Catalana 
de ciclisme en ruta al Prat de Llobregat. 
A la cita hi va participar el ciclista 
maresmenc Gerard Armillas que com-
peteix amb l’equip aragonès del Huesca 
La Magia, proclamant-se campió de la 
Copa Catalana Júnior de ciclisme en 
carretera.

Gran èxit d’en Gerard que ha fet podi 
a les 14 proves que composen la Copa 
Catalana. Amb aquest títol el ciclista 
maresmenc tanca una magnífi ca tempo-
rada que compta amb un subcampionat 
d’Espanya en ruta. 

Ara, la temporada que ve, el mares-
menc abandonarà la categoria júnior i 
començarà a competir en la categoria 
sub-23.   

CED.

Gerard Armillas campió 
de la Copa Catalana 
Júnior

CICLISME
COPA CATALANA REDACCIÓ

ARXIU
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Psiquiatria general

Psiquiatria i psicologia del nen
i de l'adolescent

Orientació / teràpia familiar

Instruccions:
El Sudoku és un joc d’origen  
japonès que consisteix en 
una quadrícula 9x9 (81 ca-
selles) dividit en 9 caixes 
de 3x3. L’objectiu del joc 
es omplir les caselles buides 
amb números del 1 al 9, de 
manera que en cap casella 
3x3 ni en cap fi la ni colum-
na es repeteixi cap número.  
Per omplir les caselles que 
resten els números ja intro-
duïts serveixen de guia per 
a resoldre el joc. 
Nivell: Mig

 8   5 9 7  6 3 

  3  2  8   4 

   6   4   8 

 2  5  7 1 8   

    4 8  5   

  6 8  2 5    

 9   8   3   

 6 8  1    7  

  5 1    6 8  

sudokusudoku www.totmataro.cat
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felicita en el tot
a qui més estimes

T 93 796 16 42

M. BARBERÀ 
 c/Gatassa, 10 / 93.798.29.15
E. BARREDA PALLARÈS 
 c/Alemanya, 6 / 93.757.34.21
EL TORRENT       
c/Torrent, 7 / 93.798.70.04
E. COLL 
Sant Josep, 30 /  93.790.43.40 (diss. tarda)
T. COLL (CREU BLANCA) 

Plaça Xica, 1-3 93.796.09.08
M.R. CORONA - C. SUBIRANA 
 Pg. R. Berenguer, 75 / 93 757.90.93
J. FARRÉ
 c/Esteve Albert, 43 / 93 757 84.91
M. FERRÉ 
 Rda. Pres. Macià, 61-63  93.741.16.66
B. FITÉ                
Riera, 57 93.790.10.30 (diss. alterns tot el dia)
C. YÁÑEZ    
C.Ral, 93 / 93.790.43.69  (diss. alterns)
S. LÓPEZ     
 Rda. F. Mistral, 26-28 / 93.799.80.48
M.A. MAJORAL      
 Irlanda 17, cant. Boixa / 93.798.49.47
M. MASJUAN     
 Rda. Dr. Ferran, 28 /  93.798.69.15 
M.T. NOGUERAS
c/Siete Partidas, 79 / 93.790.54.18
M. OLIVÉ    Av. Gatassa, 71 / 93.798.49.55
J. PLANA   Pl. de Cuba, 4 / 93.798.55.50
P. ROCA c/Nou, 1. 93.790.19.57 (diss. alt.)
A. RUIZ-CARRILLO 
 Alarcón, 41 / 93.790.15.17 
M.C. SAÑES    Creu Roja, 3 / 93.798.97.06
L.M. SERRANO 

Rda. O’Donnell, 102 / 93.798.03.43 
M.SPÀ        Sant Valentí, 43 / 93.798.33.93
R. SPA    Pl. Santa Maria, 3 / 93.790.10.43
J. SUBIRANA    Rosselló, 43 / 93.757.70.54
M.A. VIA  Poeta Punsola, 16 / 93.790.18.28
A.L. VILARDELL  
Av. Puig i Cadafalch, 256 / 93.798.25.50

farmàciesfarmàcies

Horaris de les 
farmàcies de Mataró

  OBERTES DE 9 A 13,30H i 
DE 16,30 A 20,30. DISS. 9 A 13,30

 M.R. COLLDEFORN
Rda. O’Donnell, 13    93.757.92.93

24H    OBERTES DIA I NIT

 A. ALFONSO - M. COS. (festius no)
Av. d’Amèrica, 33    93.790.31.04 

 R. Ma DE LA PEÑA 
 Rambla, 16                                93.790.20.24

 PARC CENTRAL
Rda. Alfons X, 18    93.796.14.91

 M.CENTENO  (tots els dies de 8,45 a 21,45)
C/ Almeria, 77 / 93 798 50 08

 LA RIERA 10
 La Riera, 10     93.790.10.58

 Ma I. SIMON  (festius 9 a 14h)
                    Av. J. Recoder, 62 / 93.798.43.00

 JOSE ANTONIO SORIANO
 Sebastián Elcano, 2-4 / 93.757.90.25

 MR RUIZ-CARRILLO (dll-dv 9a21. Dis  s. matí)     
Rda. Rocablanca, 1 / 93.798.59.69

 ROMANCES  (dill-dissabte 9 a 21)      
Av.President Tarradellas, 34 / 93.536.16.62

 R. SUBIRATS
 Blay Parera, 35    93.796.17.21

9 A 22H    EXCEPTE NIT
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dueix una succió a la pell que és 
qüestió de mil·lèssimes de segon i, 
alhora, el làser arriba més produnda-
ment que altres tipus ja que arriba a 
fulículs pilosos que abans quedaven 
fora de l’abast del làser.

El làser LightSheerDuet és indolor i 
és més polivalent perquè es pot tre-
ballar amb pells morenes i negres. 
Respecte les pells bronzejades, ja 

En la línia que caracteritza el gabi-
net d’estètica científi ca i osteopatia 
Korr, aquest centre disposa els 
darrers temps d’una maquinària 
revolucionària en el camp de la de-
pilació: el làser LightSheer Duet. Es 
tracta d’una tecnologia nova amb 
làser de diode que suposa un seguit 
d’avantatges respecte altres tipus de 
depilació làser en quant al manípul. 
Amb el làser LightSheerDuet es pro-

LightSheer Duet, la depilació 
més ràpida, neta i duradora

KORR MATARÓ
GABINET D’ESTÈTICA CIENTÍFICA I OSTEOPATIA

publicitatpublicitat www.totmataro.cat
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KORR                                                                        
korrmataro.cat
info@korrmataro.cat

les pot treballar sols una setmana 
després d’haver estat exposades al 
sol, un temps molt menor a les al-
tres tècniques. El làser LightSheer 
Duet ofereix més variants d’aplicació 
gràcies al doble manípul, un de més 
petit per a depilacions de zones 
més concretes com pot ser la facial 
i un de novedós i gros que permet 
que zones àmplies com poden ser 
unes cames puguin estar llestes en 
30 minuts, la meitat de l’establert 
en altres depilacions làser. És una 
tècnica més neta, més ràpida, no 
requereix gel i és indolora. També és 
una tècnica més duradora ja que els 
resultats duren 3 mesos, un marge 
del doble de temps entre sessió i 
sessió que el comú.

Korr aposta sempre per la millor 
maquinària, estant al dia de les in-
novacions i les novetats en equips 
de depilació làser, corporal, facial i 
osteopatia. Sempre en mans de pri-
meres marques del sector.

Via Europa, 101 • Mataró 
Tel.: 93 741 1060 

• Odontologia preventiva • Odontologia conservadora
• Odontopediatria • Ortodòncia en adults i nens
• Cirurgia bucal • Implantologia • Pròtesis • Periodòncia
• Estètica dental • Servei de radiologia digital

clínica dental
Dra. Cèlia Caba Castro Col. 3187

Horari: 9:30 a 13:30 / 16:00 a 22:00 / divendres obert tot el dia (obert migdia)
Dissabtes matí hores convingudes

FINANÇAMENT FINS A 6 
MESOS SENSE INTERESSOS

Odontologia biològica i neurofocal (teràpia neural)

NOUS SERVEIS

ALTRES SERVEIS

Tractament estètic de la zona peribucal, amb àcid hialurónic 
(rejoveniment i remodelació labial, tractament d'arrugues, 
solcs i augment de llavis.)

················································································

 www.edent.cat

OSTEOPATIA: En el nostre camí integrador de la salut bucal i 
general del pacient.

················································································

EL TEU SOMRIURE DIU MOLT DE TU
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Gabinet d’estètica
científica i osteopatia

www.korrmataro.cat

Suport mèdic per
REFERENCE MEDICAL

Depilació Làser de Diodo permanent
d’alta velocitat i pràcticament indolora.

99€

65€

Esquena 
sencera +
Espatlles*

Pit +  
Abdomen*

*Preu sessió comprant abonament de 4 sessions. 
Inclou tot el material necessari per a cada sessió.

1 sessió cada 3 mesos

 Som al centre de Mataró, al costat de la Plaça Granollers - C/ Melcior Palau 8, Baix 1ª - Mataró | 93 798 08 45 / 638 55 63 44

Aconsegueix una sessió 
gratuïta de la nova depilació 

amb Làser de Diodo.
Participa al concurs a

facebook.com/korrmataro



El rengle de la Plaça Gran centra 
l’Open Puig i Cadafalch   

Mataró acollirà aquest cap de set-
mana la tercera edició de l’Open 
Puig i Cadafalch, un esdeveniment 
anual dissenyat per difondre la fi gu-
ra i l’obra de l’arquitecte modernista 
i el patrimoni arquitectònic de la 
ciutat. En aquesta ocasió, l’Open 
Puig i Cadafalch s’emmarca dins la 
celebració a Mataró dels 120 anys 
del mercat del Rengle, els 130 anys 
de la Nau Gaudí i els 150 anys de 
l’edifi ci de La Presó i se centra en 
l’arquitectura dels mercats, prenent 

com a imatge el Rengle, situat a la 
plaça Gran i obra de Josep Puig i 
Cadafalch.

Ruta d’establiments històrics
En el programa d’activitats hi desta-
quen dues conferències realitzades a 
la Casa Coll i Regàs sobre l’evolució 
de l’arquitectura dels mercats i la 
rehabilitació del mercat del Rengle i 
dos itineraris guiats: un pels mercats 
històrics i un altre per establiments 
històrics de la ciutat, que també es 
pot fer lliurement, descarregant-se 
les dues rutes a través del web de 
l’Ajuntament o el codi QR que fi gura 
al material de difusió de l’Open. 

PATRIMONI
NOTÍCIA REDACCIÓ

Dues rutes recorreran els 
mercats i els establiments 
històrics de la ciutat

Smiley, diumenge a Can Gassol

Dins el cicle ‘De boca a orella’ Can 
Gassol acull aquest diumenge l’obra 
‘Smiley, una història d’amor’ que va 
ser un dels èxits de la passada tem-
porada al Teatre Lliure i que té en 
l’actor mataroní  Albert Triola un dels 

TEATRE
NOTÍCIA REDACCIÓ

La Comissió de Les 
Santes 2014 es 
constituirà al novembre 

La Comissió de Les Santes 2014 
es constituirà abans que acabi el 
2013. Així ho va anunciar el regidor 
de cultura Joaquim Fernàndez en 
el plenari de valoració de la Festa 
Major d’aquest mateix any. La Di-
recció de Cultura vol treballar amb 
més temps la preparació de la festa 
i per això farà la convocatòria de la 
nova comissió –com sempre oberta 
a tothom– a fi nals de novembre. La 
contractació de grups musicals, que 
enguany depenia d’una nova comis-
sió assessora de música, és un dels 
motius pels quals s’avançarà en el 
calendari la constitució de la nova 
comissió. També els treballs en 
paral·lel per crear uns protocols de 
la Festa Major o defi nir el projecte 
de la Casa de la Cultura Popular.

Bona valoració
En la valoració de Les Santes 
2013, Fernàndez va destacar que 
van ser una de les edicions rècord 
en aspectes com la participació, la 
repercussió mediàtica o ingressos 
derivats de la venda de samarretes, 
entre d’altres. També va valorar po-
sitivament les apostes de la passada 
edició, com els canvis d’ubicacions 
d’actes emblemàtics, un pes més 
gran de la Diada Castellera, les Dis-
santes de la Fundació Maresme o 
una major programació musical. 

LES SANTES
NOTÍCIA CUGAT COMAS

S’avançarà la preparació de la 
Festa Major per treballar amb 
més temps i abaratir costos

culturacultura

ARXIU

seus actors. ‘Smiley’ és una comèdia 
romàntica entre dos homes ben dife-
rents. Tant és l’èxit de l’obra que les 
entrades per la funció mataronina 
es van exhaurir fa alguns dies. Can 
Gassol estarà a vessar. 

www.totmataro.cat
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ARXIU

ROSER BLANCH
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Cinemes ArenysCinesa Mataró Parc
902 333 231 · Golfes: div. i dissabtes · Matinals: dissabtes i festius 93 792 33 90 · Golfes:  dissabtes.

El capitán Phillips 

Turbo 

El quinto poder 

Una cuestión de tiempo 

El mayordomo

Prisioneros

Zipi i  Zape y el club de la canica

Runner, Runner

2 Guns

La gran familia española

Epic

Justin y la espada del valor

Rush

Gravity

Turbo 

El capitán Phillips 

Una cuestión de tiempo 

Prisioneros

El mayordomo

Gravity

Zipi y Zape y el club de la canica

Runner, Runner

Las brujas de Zugarramurdi

Justin y la espada del valor

Cautiva (V.O.)

16:00   18:00   20:15   22:30   00:45
[En 3D] 16:00   18:00              

[En català] 18:00   20:15

16:00   18:00   19:00   22:00...00:30

16:00   18:00   18:15   20:20... 20:30   22:40   22:45   01:00

18:00   20:00   22:00...20:45

16:00   18:00   19:00   22:00...00:30

16:00   18:00   20:15   22:30   00:45

16:00   18:00   20:15

20:15   22:30   00:45

[excepte dmc. 23] 22:30            00:45

16:00   18:00 

18:00   20:15   22:30 (23 oct)

12:15   16:30   19:15

17:00   19:05   20:10
[En català] 12:00   16:00   18:05   22:15   00:20

12:30   16:15   19:00   22:00   00:40

12:15   16:30   19:15   22:00   00:45

12:00   16:30   19:10   22:00   00:40

12:00   16:00   19:00   22:00             [dv.-diu.] 00:15

[dv.-diu.] 12:10   16:15   18:20

18:15   20:20   22:25   00:30

17:00   22:00

[dv.-diu.] 16:00

12:10

 12:15   17:15

22:40   01:00

19:20
[dv.-diu.] 20:25   22:30   00:35

12:10   16:15   18:20 Cinema Foment

Mud

Canival

18:00 (19 i 21 octubre)    
20:15 (20 octubre)

20:15   22:30 (19 octubre)    
18:00 (20 octubre)   
20:15 (21 octubre)

93 790 34 50 · Dill. 1a sessió preu reduït · C. Nou, 11

Golfes: Les sessions a partir de les 00.00   Matinals: Les sessions abans de les 13.00 · Estrena  · En taronja: sessió 3D · En vermell: Dis., diu. i festius 

cinemescinemes www.totmataro.cat/cinema

Centre Parroquial d’Argentona

Renoir

Rompe Ralph

22:00 (19 octubre)    19:30 (20 octubre)

17:30 (20 octubre)

C. Bernat de Riudemeia, 4 - Argentona

MATARÓ
barri a barri

per anunciar-vos-hi truqueu al 93 796 16 42 o envieu un correu a mataro@totmataro.cat

SI ETS D’AQUESTS BARRIS

ANUNCIA’T!
VEURAN EL TEU COMERÇ

108.000 PERSONES

TENS UN NEGOCI?
SURT ALS ESPECIALS BARRI A BARRI DE:

Llantia i Cirera el 25-10-2013
Molins i Vista Alegre 02-11-2013 

cinemes horaris 1597.indd   1 16/10/13   18:17



Quina coneguda saga ha dirigit 
Paul Greengrass?

Pregunta de la setmana:

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

Resposta del núm. 1595
“Harry Potter y el Prisionero de 
Azkaban”

Recolliu les entrades a les nostres ofi cines, 
de dilluns a divendres de la setmana 
següent a la publicació d’aquesta revista. 
C. d’en Xammar, 11. 08301 Mataró

Guanyadors 
Gaspar Nierga Verges,
Estanislao Cocera Martínez.

Sol·litud en 3D

Diagnòstic: El primer que un pen-
sa en els primers instants de Gravity 
és que ens trobem davant un fi lm on 
tots els seus plans estan pensats per 
intentar aprofi tar al màxim totes aque-
lles sensacions que ens pot donar el 
3D. És la intenció de Cuarón i, proba-
blement, des de la pròpia Avatar, cap 
altra pel·lícula no arribava a un resul-
tat similar.

Més enllà d’això, gaudirem d’uns 90 
minuts d’angoixa ambientats ben a prop 
de la superfície terrestre, on la Doctora 
Ryan Stone, interpretada per Sandra 
Bullock, es veu obligada a lluitar per 
sobreviure en les condicions més inhòs-
pites. Tindrà l’ajuda d’un experimentat 
astronauta com és Matt Kowalski, Geor-
ge Clooney en un paper secundari en 
temps però molt important de cara al 
desenvolupament fi nal del fi lm.

Cuarón aconsegueix que tant la 
història con tot l’embolcall en 3 dimen-
sions lliguin, en lloc de fer perdre força 
a la narració. L’espectacularitat d’un 
univers tridimensional, fa que la sensa-
ció de dramatisme que viu la Stone es 
vegi magnifi cada i arriba de forma més 
intensa a l’espectador. També hi ajuda 
que ens trobem davant d’una de les cin-
tes on Sandra Bullock demostra saber 
interpretar, més enllà de tots els clixés 

pels quals s’havia caracteritzat i que, 
per sort, cada cop va abandonant més.

Finalment, l’últim aspecte que per-
met donar aquesta sensació d’angoixa 
i dramatisme real, és la intenció del di-
rector de dotar la pel·lícula del màxim 
realisme científi c, en les circumstàn-
cies i condicions que ens trobaríem 
a l’espai exterior, més enllà d’alguna 
llicència cinematogràfi ca que, de ben 
segur, es justifi ca pel bé del fi lm.

En defi nitiva, Gravity és una magní-
fi ca tria si ens agrada el que pot donar 
de si el cinema quan intenta lligar el 
progrés de les tècniques cinematogrà-
fi ques amb una de les parts bàsiques 
a l’hora de determinar si és bona o no, 
la narració de la mateixa.

GRAVITY.  ALFONSO CUARÓN. EUA. 2013
CRÍTICA FERRAN ÀNGEL

UNA SECCIÓ 
PATROCINADA PER

 Més cinema a: www.totmataro.cat

Concurs de Cine
2 entrades dobles

cinemescinemes NÚM. 1597
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Les estrenes
Capitán Phillips

L’any 2009, en 
aigües internacio-
nals properes a 
Somàlia, un buc 
al comandament 
del capità de la 
marina mercant 
nord-americana, 

Richard Phillips va ser retingut per 
pirates, sent el primer vaixell nord-
americà segrestat en dos-cents 
anys.
Direcció: Paul Greengrass.
Intèrprets: Tom Hanks, Mahat M.Ali, 
Barkhad Abdi, Barkhad Abdirahman.
135min

El quinto poder

Julian Assange 
i Daniel Dom-
scheit-Berg creen 
Wikileaks, una 
plataforma que 
permet denunciar 
de forma anònima 
i fi ltrar informació 

secreta. Aviat reben una gran qua-
nitat de documents confi dencials. 
Direcció: Bill Condon.
Intèrprets: Benedict Cumberbatch, 
Daniel Brühl, Carice Van Houten.
132min

El mayordomo

Cop d’ull a la vida del majordom de 
la Casa Blanca durant el mandat de 
vuit presidents. 132min

Una cuestión de tiempo

Tim és un jove 
que descobreix 
que pot viatjar en 
el temps. El seu 
pare li explica que 
tots els homes de 
la família han tin-
gut el do de tornar 

en el temps a un moment determi-
nat. Així doncs, Tim decideix tornar 
al passat a intentar conquistar la 
noia dels seus somnis.
Direcció: Sofi a Coppola.
Intèrprets: Domhnall Gleeson, 
Rachel McAdams, Bill Nighy.
123min

Prisioneros

K e l l e r  D o v e r 
s’enfronta al pit-
jor malson d’un 
pare. Anna, la 
seva filla de sis 
anys, ha desapa-
regut, al costat 
de la seva amiga 

Joy, i a mesura que els minuts es 
converteixen en hores, el pànic 
s’apodera d’ell.
Direcció: Denis Villeneuve.
Intèrprets: Hugh Jackman, Jake 
Gyllenhaal, Viola Davis, Maria Bello.
90min

Gravity

Dos astronautes pateixen un greu 
accident i queden surant en l’espai. 
90min

Turbo

Turbo és un cara-
gol de jardí amb 
un somni impos-
sible: convertir-se 
en el caragol més 
ràpid del món. 
Quan un estrany 
accident li dóna 

el poder de la súper-velocitat, 
Turbo intentarà complir el seu 
somni: guanyar les 500 milles 
d’Indianàpolis.
Direcció: David Soren.
Animació.
96min

Bling Ring

 Història real d’uns 
adolescents fasci-
nats per l’univers 
de les celebritats 
que rastregen a 
Internet les adre-
ces dels famosos 
de Beverly Hills 

per robar a les seves residències. 
Van robar per valor de més de 3 mi-
lions de dòlars en objectes de luxe.
Direcció: Sofi a Coppola.
Intèrprets: Israel Broussard, Katie 
Chang, Emma Watson.
90min

Runner Runner

Un jove estudiant acaba convertint-
se en deixeble de l’amo d’un joc de 
poker online. 91min 
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Pescadito frito 
de los viernes
para dos personaspara dos personas

(foto real)

mientras dure la crisis…….

6€
3€

9€

10€

8€

5€

Menú diario
(bebida incluye sólo agua)

Viernes día del pescadito
frito y alitas de pollo
(bebida no incluida)

Domingo mediodía
De primero mejillones estilo Toni 2
o pescadito a la malagueña y de segundo 
arroz caldoso o pollo al ajillo (solo agua)

C. Alemania, 14, Mataró · T 937 574 217 · www.restaurantetoni.es

Oferta vermut
- 2 Alcachofas con anchoas 
- Mejillones en escabeche
- 2 Berenjenas aliñadas
- Olivas rellenas
- Patatas chips
- 2 banderillas
- Caballa en aceite
- 2 bebidas

(cerveza, refresco, agua o vermut)
Todos los días de la semana

Paletilla ibérica
Con rebanada de pan de payés con  
tomate y aceite de oliva
Todos los días de la semana

Día de las 5 tapas
martes y jueves tardes
a partir de las 6:30h

Menú fi n de semana
(bebida incluye sólo agua)

Sábado día del marisco
y las patatas bravas
(bebida no incluida)

Ampliamos oferta de arroces
 los lunes, miércoles, jueves,
 viernes y domingos

10€

x persona
min. 2 

personas
3’95

€
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IL COLOSSEO
OCI, RESTAURANTS I GASTRONÒMIC
PUBLI REPORTATGE

TEXT: JORDI GOMÀ

FOTOS: JORDI GOMÀ

www.totmataro.cat/restaurantsOci, restaurants i gastronòmic

Els amants de la cuina italiana 
autèntica tenen una cita obligada 
sobre el nou Parc Central, ja que 
des d’abans de l’estiu hi trobem 
IL COLOSSEO, una “trattoria” que 
ha obert l’Emanuele, hereva de la 
que tenien els seus avis a Roma, on 
ell es va criar i va fer els seus pri-
mers passos a la cuina. La seva oferta 
és de menjar casolà genuí –la gran 
majoria típica de Roma, tot i que afe-
geix plats d’altres zones com el nord 
d’Itàlia i fi ns i tot d’altres cultures, 
segons els productes del mercat–, 
amb preus accessibles per a totes 
les butxaques. La seva carta és sen-
zilla però va canviant, adaptant-se 
a la temporada i triant els millors 

ingredients frescos de cada època, 
amb plats especials cada setmana.

L’Emanuele no només vol oferir 
cuina bona pel paladar, sinó que in-
tenta que les seves receptes siguin 
també bones per a la nostra salut, fent 
plats baixos en greixos i utilitzant mol-
ta verdura de temporada –amb moltes 
opcions pels vegetarians–, cuinant-ho 
tot al moment i sense utilitzar precui-
nats. De dimarts a dijous té un menú 
diari a 9,50€, divendres i dissabte a 
12,50€ però sempre amb peix fresc, 
i el diumenge té un menú de pasta i 
un menú de carn –amb secret ibèric, 
entrecot o costelles de porc blanc–, 
triant de la seva carta el que més ens 

agradi. A la nit, de dimarts a dijous, hi 
trobem l’oferta de pizza més refresc 
o cervesa per 8€. Alguns dels seus 
plats amb més èxit són l’amanida 
caprese amb mozzarella de búfala, 
els “risottos” –cremós amb bolets, 
de carbassó i “taleggio” o de “speck” 
i gorgonzola amb mascarpone–, els 
“pappardelle” amb bolets, la pizza 
“Colosseo” –amb “speck”, que és 
un pernil italià, gorgonzola i mascar-
pone– o els spaghetti a la Carbonara. 
Fan menús per a grups a partir de 
13,50€, adaptant-se als gustos de 
la gent i a un pressupost establert, i 
també prepara qualsevol plat per em-
portar. Té un saló privat per a reunions 
d’unes 10 persones. 
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IL Colosseo

c/ Esteve Albert, 77. Mataró.

Telèfon 93 536 81 20

Obert de dimarts a dissabte 
migdia i nit, diumenge al migdia. 
Dilluns tancat.

restaurants i gastronòmicrestaurants i gastronòmic NÚM. 1597
DEL 18 AL 24 D’OCTUBRE DE 2013

Spaghetti a la Carbonara

Preparació: Sofregim la cansalada 
que hem tallat prèviament amb 
una mica d’oli i pebre negre, a foc 
fl uix, afegint el vi al fi nal. Per altra 
banda bullim la pasta al dente i 
l’afegim a la paella de la cansa-

lada, amb una mica de l’aigua de 
cocció. En un bol gran batem l’ou, 
afegim pebre, sal i el formatge, ho 
barregem bé, llavors hi tirem la 
pasta amb la cansalada i acabem 
de mesclar tots els ingredients.

Vins recomanats

Dos vins italians, el Quota 29 Primitivo 
i el Pinot Grigio del Trentino.

Ingredients
- 100 gr. d’espaguetis
- 1 ou
- 100 gr. de formatge Pecorino
- 70  o 80 gr. de cansalada de porc 

ibèric
- pebre negre, aigua de cocció i sal
- un raig de vi blanc
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entona amb militància però que 
grinyolen més sense la pilota sono-
ra dels grans recitals. Quan la cosa 
s’ha de limitar a rascar les guitarres 
i accelerar les percussions, l’acústic 
perd sentit: quan es va al matís, la 
versió, la lectura, un surt del concert 
emocionat per l’amplitud cromàtica 
del grup, del seu nou registre.

Codi diferent
El concert proposa per tant un nou 
codi d’interpretació d’Obrint Pas en 
el que els integrants del grup sem-
blen sentir-se còmodes. Somrients, 
punyeters com són, riallers i bro-
mistes. Combatius i coherents, 
vehements en la lletra i sediciosos 
amb segons quin esquema musi-
cal. Els valencians van emocionar 
perquè van estar profundament 
agraïts. Fins i tot van tocar el Be-
quetero, no sols per fer pessigolles 
fàcils als mataronins –que també– 
sinó per reivindicar una vegada més 
la tradició musical popular del País 
Valencià. 

Obrint Pas va marxar fent festa 
grossa i engrescant el Monumen-
tal i el mosaic força homogeni de 
causes que es podrien resumir en 
tantes idees com barrets hi havia. 
Se’n van amb “l’antic compromís” 
que en diuen ells i abans fan para-
da necessària per reivindicar-se com 
part del cordó umbilical de la cultura 
desacomplexada de tots els Països 
Catalans. Va ser un acte senzill i na-
tural, com un combregar comunitari. 
Un passi-ho bé, i moltes gràcies! 

fi ns i tot molts dels que ens nega-
ven dirien allò del “bons músics, i 
millors persones”.

El format acústic com a comiat 
dóna fe de la valentia, la constant 
més interpretable de la trajectòria 
del grup. És coratjós atrevir-se a 
seure a la cadira i buscar el matís 
del llaüt o la viola de roda però so-
bretot revesteix ambició despullar 
o traduir segons quina cançó. Sent 
un comiat, els valencians no poden 
oblidar cap cançó de les que el fan 
espera sentir en aquesta cerimònia 
de comiat alegre i, per tant, dispo-
sen un repertori en el qual cançons 
poc fetes al directe portentós i abu-
siu de sempre, guanyen cos. Per 
contra, hi ha clàssics que el públic 

Comiat exquisit. Obrint Pas va dir 
adéu dissabte passat al públic ma-
resmenc amb un recital emmarcat 
en la seva gira, abans d’aquesta 
“aturada indefi nida” que han anun-
ciat, durant la qual han optat per 
passejar el format en acústic que, 
per contrast, resulta novador i fi ns 
i tot difícil d’interpretar pels fans 
assidus del grup. 

Quasi dues dècades després de 
debutar en una de les primeres Bo-
tifarrades a la Hispanitat, la Casa 
de la Música els va programar pre-
cisament del 12 d’octubre quan el 
Monumental s’omplia de gent que 
ha tingut en el grup valencià un refe-
rent. Una banda sonora generacional 
que, com en els enterraments, ara 
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Passi-ho bé i moltes gràcies 
Obrint Pas en acústic emociona el Monumental en el seu comiat de Mataró i el Maresme

ALUART
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Economia i país

  jpatuel@copc.cat

apunts psicològics

Un país és més que només economia. 
Inclou la infraestructura econòmica, 
però és quelcom més. És historia, 
és cultura, és llengua, és costums, 
és tradició. És un poble, o sentiment 
de país. I l’economia està en funció 
d’aquesta especifi citat o sensibilitat.

Qui ho separa, no és honest ni sincer 
amb si mateix. No es pot separar. El 
diner és el primer valor, els interessos. 
I així ha estat la crisi i continua la crisi. 
La crisi econòmica porta a la divisió 
més forta de classes: Rics i pobres. 
I sense contemplació. I el sistema no 
ha caigut del cel. El sistema és fet 
per ments humanes. Però els poders 
fàctics l’usen en benefi ci de la seva 
ideologia: el neoliberalisme. Guanyar 
per guanyar més. I sota aquesta regla, 

1597

hi ha moltes emocions profundes i pri-
màries. Molt depredadores: odi, enveja, 
revenja, cobdícia, domini, tenir més. 
No només interessa «quan» acabarà la 
crisi, sinó «com» acabarà.

Un Hybris exorbitant o un ego ben 
infl at o un gran orgull. Cal sentir a 
parlar a certes persones públiques. 
L’economia no és una ciència exacta, ni 
molt menys, com ens volen fer creure. 
Si no, obriu els ulls: Una família sense 
economia, pateix i s’enfonsa.

A un estat li cal l’economia. No 
abusar-ne. Un Estat se’n pot aprofi tar 
perquè té el control i les altres nacions 
a sotmetre’s. I què ha de fer Catalunya, 
sortir-se’n si vol viure de forma digna i 
no subjecta a un domini abusiu. Però 
els interessos dels poders político-
econòmics, no la història, no volen 
saber-ne res.

Tot això remou el món emocional. I 
cal serenor, pau, bona informació, ser 
realistes, esperançadors i solidaris i 

responsables cadascú en el seu metre 
quadrat.

Els dominadors, els vencedors fan 
servir la mentida, la por, l’angoixa, 
l’amenaça, el crit, la desqualifi cació, 
l’exigència a l’obediència cega, a la 
submissió absoluta i sobretot a no 
pensar. Fora la llengua, la cultura i 
la història. Tot per negar la veritat 
històrica o EL MOMENT ACTUAL 
HISTÒRIC. I això porta més de cinc 
segles... començant per la conquesta 
d’Amèrica: Colonització, evangelització 
i capitalització.

I això no és només territori cognitiu, 
d’idees, sinó emocional i de sentiments 
molt profunds, que genera comporta-
ments. I una conseqüència és el nou 
esclavatge de la segona dècada del 
segle XXI: Com se’n sortirà de la crisi?

I aquests problemes han de ser 
resolts pel mateix país que els té, no 
des de fora.

Camí de la Geganta, 113
08302 MATARÓ

Tel. i tel. d’urgències: 93 799 41 02

CAMPANYA DE MEDICINA
PREVENTIVA

- Esterilitzacions gos,
  gat, fura i conill.
- Higiene oral
- Desparasitació interna
  i vacunes.
- Revisió analítica anual
  (inclou Leishmania)

UN CENTRE PIONER... UNA TRAJECTÒRIA D'ÈXITS
1989: 1a endoscòpia digestiva de Barcelona.
1991: 1r Doppler cardíac de Catalunya.
1992: 1a Cirurgia de cataractes per facoemulsificació de lent intraocular
            en un gos, a Catalunya.
2003: 1r Banc de sang de gos i gat d'Espanya.
2004: 1a Sala de crítics (UCI) de la comarca del Maresme.
2006: 1r quiròfan de cirurgia cardíaca intervencionista del Maresme.

URGÈNCIES 24 HORES

-20%

www.hvmaresme.com
info@hospitalveterinarimaresme.com

(CAMPANYA DES DE L’1 DE 
SETEMBRE AL 31 DE DESEMBRE)

Dte.

CAMPANYA DE MEDICINA

- Desparasitació interna

- Revisió analítica anual
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Mataró té una taxa d’atur del 21,8 
per cent, el que suposa que 14.324 
persones no tenen feina. Les esta-
dístiques i els experts han demostrat 
que el sector juvenil, és a dir la po-
blació d’entre 16 i 24 anys, és un 
dels col·lectius més castigats per la 
crisi quant a inserció laboral. Amb 
la voluntat d’arrelar la recuperació 
econòmica, el sistema de formació 
dual s’està implantant a Catalunya, 

per facilitar, en part i a llarg termini, 
l’entrada de molts joves al mercat 
de treball. 

A Mataró, només l’institut públic 
Thos i Codina, s’ha embarcat en el 
projecte de l’FP Dual en un dels 
cicles que ofereix: el de grau mitjà 
de comerç. L’any passat, una desena 
d’alumnes ja van fer-ho. I enguany, 
n’hi haurà més. El centre educatiu 
ha establert convenis amb Media 

FORMACIÓ
REPORTATGE FOTOS: ANNA ALUART

TEXT: MIREIA BIEL

Del ‘Mataró, ciutat mediterrània’ al ‘Mataró, ciutat 
universitària’. És cert que el TecnoCampus ha donat un impuls 
a la ciutat i l’ha convertit en un pol universitari destacat de 
l’àrea metropolitana de Barcelona. Tanmateix, la capital del 
Maresme és també rellevant per l’oferta de cicles formatius 
que té. Repartits en àrees temàtiques, cinc instituts públics i 
dues escoles concertades conformen el mapa de la formació 
professional. Ara el repte és revaloritzar aquests estudis i una 
eina per fer-ho és la formació professional dual. Però el procés 
és complex i costós.   

www.totmataro.cat/reportatge
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Markt, Unió de Botiguers, Offi ce 
Mataró i l’Associació de Comerciants 
del Nou Centre de Mataró i “totes les 
experiències han estat positives”, 
assegura Joan Ganissans, director 
del Thos i Codina. 

“Inicien el curs normalment, 
fi ns que s’incorporen a les empre-
ses en la modalitat de formació en 
pràctiques i, posteriorment, amb el 
contracte-beca de 40 hores setma-
nals – amb una remuneració d’uns 
500 euros al mes -  fi ns el mes de 
juliol”. Amb aquest contracte-beca, 
els alumnes estudien al centre fi ns 
dijous i aquell mateix dia a la tar-
da, el divendres i el dissabte a la 
tarda ja van a l’empresa en qües-
tió. Igualment, els estudiants ja fan 
pràctiques durant la campanya de 
Nadal per establir un primer con-
tacte amb l’establiment. 

Formació a mida

Ganissans concreta que “amb 
el sistema dual recuperem la 

L’institut Thos i Codina és l’únic que ha iniciat experiències en aquest camp a Mataró

La inversió de  
l’FP actual 
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- Control de creuer
- Control de distància d’aparcament posterior
- Fre de mà elèctric
- Conexió USB

- Pantalla TFT 5” d’informació al conductor
- Retrovisors exteriors de plegat elèctric
- Clear View Pack: Fars de Xenón amb línia 
   LED, Fars antiboira davanters,
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- Llandes 18”
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fi gura de l’aprenent, alhora que es-
curcem ponts amb les empreses”. I 
en aquest sentit, afegeix, “podem 
adaptar els currículums educatius 
a les necessitats específi ques de 
les empreses”. Mitjançant un con-
tracte-beca, les empreses integren 
alguns alumnes, els formen i tre-
ballen amb ells. El handicap més 
gran és que “són elles les que han 
d’assumir el cost del contracte-beca 
que s’estableix”, explica Ganissans, 
“i hi ha molts comerços i petites 
empreses que no tenen capacitat 
per assumir el cost addicional que 
això suposa”. De totes maneres, el 
director del Thos i Codina confi rma 
que “mirarem d’ampliar-ho als ci-
cles d’administració i informàtica 
per iniciar noves experiències”.

La mateixa intenció té l’institut 
públic Miquel Biada, un dels més 
importants de la ciutat quant a ofer-
ta de cicles formatius – catorze, en 
total. Amb una xifra d’alumnat d’FP 
que assoleix els 650 estudiants, 
busquen iniciar la formació profes-
sional dual en els cicles industrials. 
Fàtima Prat, directora del centre, 
afirma que “estem començant a 
parlar amb empreses per iniciar 
el projecte de cara al curs 2014-
2015”. 

pretén que només un 25 per cent 
de l’alumnat de formació professio-
nal entri en aquest circuit. El curs 
2013-2014 ja ha acollit 1.800 
alumnes en la fórmula dual. Però 
Catalunya necessitaria 20.000 em-
preses, segons el Consell General 
de Càmeres, per implantar-la satis-
factòriament. 

És viable? Des de la Direcció 
d’Ensenyament de Mataró asseguren 
que aquest és un “projecte incipient 
que costarà molt assentar”. “Sobre 
el paper està molt bé”, diuen, però 
“des dels centres es veu amb molta 
prudència i a les empreses els costa 
molt assumir aquest compromís”. 
I és que, segons detallen, “ni hi 
ha tradició ni estem en un context 
econòmic que pugui ajudar a tirar-
ho endavant”. A banda, l’entorn 
empresarial tampoc és del tot favo-
rable. Mataró i El Maresme té una 
economia basada, principalment, en 
petites i mitjanes empreses, mentre 
que “qui té els recursos per formar 
part de la formació dual són les 
grans empreses”. 

Alemanya, el referent

Alemanya i altres països del cen-
tre i el nord d’Europa com Àustria, 

Implicació real
Prat considera que “l’FP té futur 
en un escenari combinat, amb una 
dimensió nova”. Així, matisa que 
“perquè tingui qualitat, la formació 
professional ha d’estar en consonàn-
cia amb el teixit empresarial”. Tot i 
així, Ganissans està convençut que 
“la gent amb formació dual pot te-
nir més facilitat a l’hora d’entrar 
al mercat laboral a llarg termini”. 
Prat, en la mateixa direcció, matisa 
que “pot ser un element d’ajuda, 
però actualment el teixit del país 
no té capacitat per fer una revolució 
d’aquest tipus”. 

Un projecte incipient

El Reial Decret 1529/2012 del 8 
de novembre referent a aprenen-
tatge i formació estableix les bases 
de la formació dual en un règim 
d’alternança entre el centre educa-
tiu i l’empresa. A llarg departament, 
des del Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya es 

Alemanya ha acabat 
amb l’estigma negatiu 

de la FP
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Suïssa i Dinamarca, són pioners en 
la implantació d’un sistema dual. 
No podem oblidar, tanmateix, que 
les realitats dels dos sistemes són 
molt diferents. Les empreses ale-
manyes realitzen una inversió anual 
de prop de 30.000 milions d’euros, 
uns 18.000 euros per aprenent, 
segons dicta la llei que regula l’FP 
Dual. Quina inversió estarien dispo-
sades a fer les empreses catalanes 
o espanyoles?

El Consell Català de Formació 
Professional s’ha emmirallat en 
aquests casos d’èxit. Segons el 
Consell, “Alemanya ha acabat amb 
l’estigma negatiu de la FP en relació 
amb l’ensenyament universitari”, a 
més a més de “consolidar-la com 
un pilar fonamental per equilibrar 
el mercat laboral”. Equiparar les 
dues vessants d’educació superior 
és un repte, així com també ho serà 
implantar la formació professional 
dual. Precisament, el President del 
Consell Català de Formació Profes-
sional, Xavier Casares, considera 
que “el repte real és la decisió de 
les empreses d’adoptar la formació 
dual com una fórmula ideal de se-
lecció i formació a mida en l’àmbit 
dels recursos humans”. Casares es 
mostra optimista: “el repte és pos-
sible i, a més a més, socialment i 
econòmicament necessari pels joves 
i les empreses del nostre país”. 

Què és la FP Dual?

Segons la Generalitat de Catalunya, la formació professional dual busca 
augmentar i fer palesa la col·laboració entre els centres educatius i les em-
preses. Ambdues bandes imparteixen continguts formatius, oferint així uns 
estudis complets amb teoria i pràctiques remunerades. Així, els alumnes 
es formen en entorns laborals reals i, a llarg termini, aquesta podria ser 
una fórmula de facilitar l’entrada al mercat laboral als més joves. Alhora, 
la FP dual intenta assegurar la competitivitat entre empreses i cobrir les 
necessitats específiques que puguin tenir. La formació s’aproxima a l’àmbit 
laboral en un model que busca ser efectiu. 

A nivell de Catalunya, el Departament d’Educació vol que el reparti-
ment d’estudiants entre el batxillerat i la FP arribi a la mitjana europea, 
d’aproximadament 50 per cent en cada branca, i per això, fa una nova 
aposta per la Formació Professional Dual, la modalitat que permet a 
l’alumne seguir l’aprenentatge en un centre educatiu, i un mínim del 33 
per cent passar-lo en un entorn laboral. El nombre de places ofertes per 
seguir aquest pla d’estudis s’ha triplicat en dos anys. Per la Consellera 
Irene Rigau, l’important no són tant les places sinó que els joves es puguin 
formar per millorar la seva ‘’ocupabilitat’’, ja que considera que l’empresa 
pot programar llocs en funció de la potencialitat dels joves i diversificar la 
seva pròpia oferta per aprofitar la ‘’nova riquesa dels joves’’.

1.800 alumnes cursant FP Dual a Catalunya

Fan falta 20.000 empreses a Catalunya

La FP Dual, en xifres
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La Fira d’Artesania i Regal de Nadal, 
una de les dues aparicions al calen-
dari mataroní dels coneguts com 
a ‘hippies’, es deixarà de celebrar 
aquest any. Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de Mataró ha decidit 
suspendre aquesta fi reta de comú 
acord amb part dels paradistes i la 
Unió de Botiguers. Miquel Rey expli-
ca que “cada cop sortien menys els 
números dels propis expositors, que 
cada cop responien menys al perfi l 
originari de la fi ra”. En substitució 
de les parades a l’espai fi ral del Parc 
Central nou, l’Ajuntament treballa 
per organitzar una fi ra d’artesans 
locals durant tres caps de setmana 

www.totmataro.cat/empentaamb empenta

Reformularan els ‘hippies’ de Nadal

1

a la Plaça de l’Ajuntament. El que 
no es modifi carà és la Fira de Pesse-
bres i elements nadalencs a la Plaça 
de Santa Anna. Els ‘hippies’ que 
complementen la Fira d’Atraccions 
per Pentacosta també se seguiran 
celebrant.

El Parc Central seguirà sent un 
pol d’atracció durant les festes na-
dalenques amb les atraccions que 
l’associació Bulevards de Mataró 
instal·lava conjuntament amb la Fira 
d’Artesania i Nadal. 

Aquest any hi haurà més atrac-
cions i i és dedicarà més espai per 
a aquestes.

Miquel Rey assegura que “els pro-
pis expositors de la Fira d’artesania i 
Regal cada cop ens demanaven més 
dies i fet que feia que alguns arte-
sans ja no poguessin assumir obrir 
tant de temps i també molèsties 
amb altres àmbits comercials”. Da-
vant això Rey explica la nova aposta 
de fi ra com “una mostra d’artesans 
de Mataró i rodalies, que fi ns i tot 
treballaran ‘in situ’ en un espai com 
la Plaça de l’Ajuntament i única-
ment en caps de setmana, així es 
retornarà al perfi l inicial de la fi ra”. 
Segons el regidor alguns dels para-
distes històrics podrien acollir-se al 
nou format per seguir venent.
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amb empenta 2

Nova ruta a 
Mataró per a 
ciclistes de 
muntanya_____________
Dos emprenedors mataronins han 
creat la ruta per etapes ‘Bikeride 
Costa Brava-Barcelona’, un trajec-
te que pot durar de 4 a 7 dies i pel 
qual és imprescindible portar la teva 
bicicleta de muntanya. En relació 
a la ciutat d’origen dels impulsors, 
l’inici i l’arribada del recorregut per 
etapes és Mataró.

La ruta, que pot ser guiada o 
autoguiada amb GPS, ofereix la 
possibilitat de realitzar una traves-
sa circular per etapes que combina 
molts dels paratges més especta-
culars de Catalunya: de la Costa de 
Barcelona-Maresme fi ns la Costa 
Brava, passant per les muntanyes 
del Montnegre, el Montseny, les 
Guilleries i les Gavarres. Una com-

binació resultant de mar i muntanya, 
que proporciona als ciclistes un 
camí únic en un entorn privilegiat i 
ple de contrastos.

A més a més, els organitzadors del 
viatge en bicicleta faciliten al ciclis-
ta una furgoneta de recolzament per 
a l’equipatge, les eines i els recanvis 
necessaris per a solucionar qualse-
vol avaria. Els usuaris potencials de 

la ruta poden provenir de dos grups, 
els cicloturistes europeus i els afi cio-
nats que volen realitzar recorreguts 
més curts. Per aquest motiu, hi ha 
itineraris adaptats a tots els públics: 
es pot triar entre una ruta total de 
313 km (a completar en 4, 5, 6 o 
7 dies); una de reduïda de 129 km, 
que transcorre per la Costa Brava 
(ideal per fer en un cap de setmana); 
o realitzar etapes concretes.

www.arriagaasociados.com | 900  101 775
BARCELONA: Passeig de Gràcia, 118, 08008
PROPERA OBERTURA A MATARÓ
MADRID: Paseo de las Delicias, 30, 28045
VALENCIA: Avda. Cortes Valencianas, 39, 46015
ZARAGOZA: Calle Don Jaime I, 6, 50001

Molts dels afectats per les preferents que van acudir a l’ar-
bitratge estan rebent una carta denegant la sol·licitud i ens 
pregunten què han de fer. S’estima que prop de 70.000 
sol·licituds d’afectats seran rebutjades per BANKIA.

A Arriaga Associats busquem en les reclamacions 
contra Bankia, la nul·litat o anul·lació del contracte de 
compra o de dipòsit o administració de valors i subscripció 
de participacions preferents i de manera subsidiària, l’acció 
de resolució de contracte i indemnització de danys i perju-
dicis, reclamant el total del que s’ha invertit en euros més 
els interessos legals des de la data de subscripció dels títols.

Tenim prop d’un 100 % d’èxit en les demandes pre-
sentades i un 95 % dels nostres clients no han hagut de 
pagar-nos res,  perquè la sentència ha obligat a BANKIA a 
fer-se càrrec de les costes.

Tenim a la seva disposició un equip d’advocats espe-
cialitzats en dret bancari per ajudar-lo. Prop de 3.500 
persones ja han confi at en nosaltres.

Si vostè també és un dels afectats, truqui’ns, sense cap 
tipus de compromís i sense cap cost per la informa-
ció,  al telèfon gratuït 900 101 775 o envieu un correu 
electrònic a contacto@arriagaasociados.com, explicant 
breument el seu problema i indicant-nos un telèfon per 
poder comunicar-nos amb vostè. 

Li han rebutjat la sol·licitud d’arbitratge 
de les preferents de ?

COM POT RECUPERAR ELS DINERS
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L’era del 
treball 3.0_____________
Segons els estudis, més del 50 per 
cent dels empleats del país utilitzen 
l’ordinador com a eina de treball 
principal, sent, juntament amb la 
connexió a internet, un instrument 
bàsic per a les seves activitats pro-
fessionals. En aquest context neix 
el treball 3.0. Què és el treball 3.0? 
Són totes les feines que es poden fer 
des d’un ordinador sense tenir en 
compte la ubicació física i valent-se 
d’eines de col·laboració per inte-
ractuar amb els clients, companys, 
proveïdors...

Imaginar una persona gestionant 
la comptabilitat dels seus clients 
des de casa no és cap utopia, de la 
mateixa manera que un professor 
particular d’anglès pot fer classes 
a distància utilitzant Skype. Però 
podem anar més enllà i pensar 
en una notaria o una corredoria 
d’assegurances i ens adonarem que 

no tenen cap sentit les limitacions 
físiques o horàries: igual que com-
prem qualsevol cosa per internet, 
també hauria de ser d’allò més nor-
mal contractar serveis professionals 
virtualment.

Els canvis en el sector serveis en 
matèria de treball que viurem en els 
propers anys seran apassionants. 
L’ocàs de l’ocupació tradicional i 
com sobreviure al futur del treball, 
on es generaran grans oportunitats, 
serà un de les majors transforma-
cions en la història de la humanitat 
des de la revolució industrial. Ens 
ha tocat viure una època de can-
vis amb un abast i velocitat sense 
precedents.

Partint de la base que els valors 
del treball 3.0 són la fl exibilitat, la 
millora de la qualitat de vida dels 
professionals, la transparència en 
els preus i l’eliminació de la des-
intermediació donant més al que 
veritablement aporta valor i llevant-li 
a allò que no, queda clar que moltes 
coses canviaran, i segur que per a 
bé. De fet, en altres països, el treball 
3.0 és una realitat que està perme-
tent millorar en termes laborals a 
milions de persones. Ara també està 
arribant a Espanya, i de ben segur 
que per quedar-se.

FRANCESC FONT
ARTICLE OPINIÓ

CEO DE NUBELO

www.netbrill.cat · 937 996 261 · Caminet, 15 de Mataró

SERVEIS DE NETEJA INTEGRALS
Indústria · Oficines · Comerços · Comunitats · Domèstics

ALTRES SERVEIS
Neteges puntuals · Abrillantats · Vidres · Parquings
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Nova Llei 
d’Emprenedoria_____________
El passat mes de Setembre es 
posava en marxa la nova llei d 
emprenedoria. Un dels objectius 
principals és incentivar la cultura 
emprenedora i aporta importants 
canvis com els següents:
 

Com a resposta a moltes reivindi-
cacions fetes per empresaris, la llei 
inclou que no s’haurà de pagar l’Iva 
de les factures no cobrades. Això ja 
suposa un descans econòmic per a 
les empreses que no han d’avançar 
diners.

Les persones que treballin per 
compta d’altri i també com a autò-
noms tindran un descompte del 50 
% en les quotes de Seguretat Social, 
és important, ja que moltes vegades 
l’auto ocupació es deixava de cos-
tat per el cost econòmic que tenia, 
i moltes vegades s’acabava fent en 
economia submergida.

Hi ha una nova forma de SL, que 
no necessitarà la mateixa inversió 
inicial per a constituir una societat 
(fi ns ara era de 3000 euros)

Els serveis on line seran més rà-
pids i la intenció és que en 48 hores 
es puguin agilitzar els tràmits per 
constituir una empresa.

Es cobrarà una tarifa de 75 euros 
a les persones que iniciïn l’activitat 
un cop entrada la llei durant els pri-
mers 6 mesos, la quota anirà pujant 
proporcionalment.

Una de les coses que mes em 
crida l’atenció i que em sembla tre-

mendament atractiva és el fet que 
la llei contempla: educar en la cul-
tura emprenedora des de l’educació 
primària.

De fet ser emprenedor no tan sols 
és engegar el teu propi negoci, sinó 
una de les capacitats que ara per ara 
es necessita, tant en la vida personal 
com a l’hora de buscar i mantenir 
una feina; així que com més aviat 
comencem a educar-nos en aquest 
sentit menys fracàs obtindrem en 
algunes situacions.

OLGA LORENTE
ARTICLE OPINIÓ

OLGALORENTEVALERO@GMAIL.COM

Serveis Arquitectura
Informes pericials

Canvis d’ús
Llicència activitats

Legalitzacions
Assessoria

Problemes aluminosiProblemes aluminosi
Façanes

www.mascertificados.com
T. 644 296 223

cert i f icados
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 M.R. COLLDEFORN
Rda. O’Donnell, 13    93.757.92.93

 A. ALFONSO - M. COS. (festius no)
Av. d’Amèrica, 33    93.790.31.04 

 R. Ma DE LA PEÑA 
 Rambla, 16                                93.790.20.24

 PARC CENTRAL
Rda. Alfons X, 18    93.796.14.91

 M.CENTENO  (tots els dies de 8,45 a 21,45)
C/ Almeria, 77 / 93 798 50 08

 LA RIERA 10
 La Riera, 10     93.790.10.58

 Ma I. SIMON  (festius 9 a 14h)
                    Av. J. Recoder, 62 / 93.798.43.00

 JOSE ANTONIO SORIANO
 Sebastián Elcano, 2-4 / 93.757.90.25

 MR RUIZ-CARRILLO (dll-dv 9a21. Dis  s. matí)     
Rda. Rocablanca, 1 / 93.798.59.69

 ROMANCES  (dill-dissabte 9 a 21)      
Av.President Tarradellas, 34 / 93.536.16.62

 R. SUBIRATS
 Blay Parera, 35    93.796.17.21

                 
COMPRA  VENDA

COMPRAMOS MAQUINARIA de hostelería 
de ocasión. Interesados/as 654.311.506 
/666.452.600 

COMPRA  VENDA  
IMMOBILIÀRIA

¿LE URGE VENDER su piso? disponemos 
del dinero al contado para comprarlo 
inmediatamente a partir de 3 días. F. 
escrituras y entrega de llaves. Cualquier 
zona. Su Casa 93.757.12.82
COMPRAMOS CASAS: Centro Mataró, o ga-
rajes, locales, pequeños solares, etc. No 
importa estado. Buscamos cualquier sup. 
edifi cable 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
VENC PÀRQUING. Avda. Recoder (cotxe 
petit). 93.799.17.29 de 20 a 22h.

TRASPASSOS 
LLOGUERS

SE ALQUILA HABITACIÓN con derecho a 
cocina, nevera, lavadora, secadora, etc. 
Zona Residencial. Precio económico. 
639.703.037
ES LLOGUEN VIVENDES a diferents zones 
de Mataró, cases, naus industrials. Op-
cions de compra. 607.444.232
SE ALQUILA AMARRE en puerto de Mataró 
10x3,5 (190€). 609.873.666
TRASPASSO BOTIGA DE MODA en ple 
funcionament, per trasllat laboral. In-
gressos demostrables, bones condicions. 
600.221.266
ADVOCADA COMPARTEIX dexpatx Mataró 
centre. 610.794.978
Z. PLAYA. Piso con ascensor, 3h. cocina 
con galería, baño nuevo a estrenar, co-
medor con salida a balcón tipo terraza, 
vista panorámica al mar, recién pintado, 
ocasión, 550€. 651.862.517
Z. CERDANYOLA. Primer piso, semi-nuevo, 
tipo apartamento, 1h. cocina americana 
de diseño, baño amplio, balcón, econó-
mico, 370€. 651.862.517
Z. LA CISA. Piso amplio, 3h. gran co-
cina office, baño completo, balcón, 
semi-amueblado, piso impecable, 500€. 
626.529.009
C/MAJOR. Piso semi-nuevo, 2h. muy am-
plio, comedor con salida a balcón, cocina 
independiente, baño completo, armarios 
empotrados, ascensor, climatizado, solo 
dos vecinos, 500€. 626.529.009
SE TRASPASA SNACK-Restaurante 2000. 
Por jubilación. Terraza exterior. Fac-
turación demostrable. 93.757.01.20 
/625.337.656 

ALQUILO LOCAL 100 m2. Zona Rocablanca. 
650.870.557 
TRASPASO OBRADOR Pastisseria-Fleca. 
Vilassar de Mar. 633.540.162 
MATARÓ, ALQUILO HABITACIÓN. Gastos 
incluidos. Señora /señorita universitaria. 
646.156.868 
ALQUILO HABITACIÓN a persona responsa-
ble. 180€ +gastos. A 5min. universidad. 
654.810.119 
BUSCO HABITACIÓN. 667.294.827 
LLAVANERES. 120M2 4HAB. 2 banys. LLar 
de foc. Terrassa Privada. Piscina. Jar-
dins. Parking. 625€ despeses incloses. 
610.890.890 
TRAPASSO PARADA MERCAT ambulant, 
Vilassar. 634.560.790 /93.797.28.50 
LLOGO 2 HABITACIONS. Zona Peramàs. 
93.799.45.55 /696.306.141 
MOLINS LOCAL 83M2. Porta gran. 400€. 
619.710.902 
TRASPASO BAR RESTAURANTE terraza. Por 
enfermedad. 667.657.081 

TREBALL

SE PRECISA COMERCIAL autónomo para 
vender productos ibéricos. fm.alber78@
gmail.com  
AUXILIAR GERIATRÍA BUSCA trabajo. 
650.870.557
CHICA BUSCA TRABAJO mañanas, tardes. 
693.992.783
JOVEN 23 AÑOS, 5 años experiencia 
ayudante cocina adelantado, busca cual-
quier trabajo. 5€/hora. 699.204.045 
/634.631.078
CHICA LIMPIA POR HORAS. 671.140.648
BUSCO TRABAJO limpieza, cuidar niños. 
657.789.066 
SEÑOR RESPONSABLE busca traba-
jo cuidando abuelos. Referencias. 
679.362.360 
CHICA BUSCA TRABAJO. Cuidado abue-
los, limpieza, canguro. Referencias. 
683.396.147 
BUSCO TRABAJO limpieza, cuidado niños, 
mayores, plancha... 698.652.390 
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza. Fija. 
632.413.426 
BUSCO FEINA NETEJA. 645.354.442 
BUSCO TRABAJO limpieza, ayudante coci-
na. 672.625.022 
CANGURO EN INGLÉS ó castellano. Chica 
con experiencia. 688.314.116 
INTERINA BUSCA TRABAJO. Experiencia en 
cuidado personas mayores. Referencias. 
678.091.157 / 631.327.751 
INTERINA BUSCA TRABAJO. Experien-
cia en cuidado personas mayores. 
634.150.660 

TRASPASSOS 
LLOGUERS

 CENTRE: PUBLICITAT FERMALLI MARESME: Muralla Sant Llorenç, 2

 PLA D’EN BOET: PAPERERIA BALADA: Rda. President Macià, 65

 ROCAFONDA: LLIBRERIA 1X2: Pintor Miró, 18

  EL TOT MATARÓ - 
OFIC. Carrer d’en Xammar, 11
T 93 796 16 42
info@totmataro.cat

anuncis econòmicsanuncis econòmics

 MATARÓ
www.totmataro.cat/economics

PER INSERIR ANUNCIS A:
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AUXILIAR GERIATRÍA con mucha experien-
cia. Se ofrece cuidado personas mayores. 
690.947.411 
EMPRESA DE ELECTRODOMÉSTICOS busca 
personal para cubrir vacantes. Buena 
presencia y edad entre 25-45. Contrato 
indefi nido. 630.593.341 
NECESITAMOS CHICAS masajistas, con o 
sin experiencia. 629.514.790 
EMPRESA DE CRECIMIENTO personal busca 
colaboradores 651.057.738 
VOLS FER D’AU-PAIR A Irlanda? Dema-
na informació a info@viairlanda.com 
M.600.254.663 
BUSQUEM PREJUBILAT o autònom. Co-
neixements fi scals, català. Enviar CV a 
info@lemon-sales.com 
SELECCIONEM PERSONES  Atenció 
al client /promocions. Curriculum: 
candidatos2012rh@live.com 
SE NECESITA PATRONISTA que domine 
investrónica y confección. Para em-
presa ubicada en Mataró. Enviar cv. a: 
cv@totmataro.cat, indicando en el asun-
to: Patronista. 

CLASSES

R E F O R Ç  E S C O L A R  e x p e r i è n c i a . 
667.534.065
TRADUCTOR INTÈRPRET FA classes parti-
culars d’anglès i francès. Tots els nivells. 
Repàs escolar de totes les matèries. 
676.993.675 
COMENÇA BÉ. REFORÇ Batxillerat, ESO. 
650.960.680 
BUSCO PROFESSORA CATALÀ. Trucar tardes 
a partir de 18:00h. 600.798.470 
XINÈS PER NENS. Professor amb experièn-
cia. 633.481.264 
REFORÇ DE LLATÍ 687.615.342 
LLICENCIADA EN traducció i història. Dona 
classes particulars. 678.984.983

PROFESSIONALS
 

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa. Hava-
neres, cançó marinera. Festes majors, 
festes de carrer, festes privades, ca-
saments, aniversaris, etc. Informació 
605.68.62.69 (www.mestredaixa.com). 
www.myspace.com/mestredaixa
CASAMENTS. SOPRANO posa el cant a la 
teva cerimònia. Fes que aquest dia tan 
especial sigui inoblidable. 625.947.230 
REFORMES DE LA LLAR AL MILLOR PREU. 
Cuines, banys, terres... al millor preu. 
677.59.27.39
PAVIDNET: Neteja, manteniment i abri-
llantats. Pressupost sense compromís. 
93.7577683 - 607.249.790

TREBALL

 CERDANYOLA: 
             ESTANCO INDIANO: Carrer Roselló, 4

   NÚM. 1597
DEL 18 AL 24 D’OCTUBRE DEL 2013 

PER INSERIR ANUNCIS A: NO ET 
POTS DESPLAÇAR? 

TRUCA AL 93.796.16.42
T’HO POSEM FÀCIL!

 VIA EUROPA: 
             LLIBRERIA PAPERERIA MEDITERRANI: 

                                                                 Carrer Alemanya, 2
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al: per web:

ANUNCIA'T EN LA SECCIÓ DE

SE HACEN OJALES y se ponen botones. Tel. 
93.790.82.32
REPARACIÓN: Frigorífi cos, cámaras, lava-
doras, secadoras. calentadores, cocinas, 
gas. 637.107.755 /698.224.399
RECOGIDA DE MOBIL IARIO gra t is . 
698.596.394
MUDANZAS DESDE 25€. 698.596.394
CONSTRUCCIONES, REFORMAS. Hago lo 
que nadie quiere hacer, pisos, tejados, 
casas, muros. 605.217.974 
M A S A J E S  O R I E N TA L E S .  M a t a r ó . 
691.830.777 
MASAJES RELAJANTES. Centro nuevo en 
Mataró. 688.552.906 
REPARACIÓN lavadoras, neveras, frio 
comercial. Ruben 93.790.69.70 
/629.483.178 
MASAJES RELAJACIÓN SANACIÓN . 
655.732.700 
ESTETICISTA, QUIROMASAJISTA, Manicura 
y pedicura a domicilio. 608.210.293 
CONSTRUCCIONES, REFORMAS INTEGRA-
LES. Mano de obra sin iva. www.myexpres.
com. 652.357.003 /606.919.761 
REFLEXOTERÀPIA PODAL a domicili. 
626.431.882 
IMPERMEABILIZAMOS TERRAZAS con 20 
años de garantía. Aislamiento térmico y 
acústico de celulosa. Reformas integra-
les. 620.502.893 
PINTOR. PINTA PISOS POR 500€. 50m2 
aprox. 635.106.282 
PINTOR ECONÓMICO. Experiencia, res-
ponsabilidad, limpieza. Excelentes 
acabados. Tel. 629.988.598 
INFORMÁTICO A DOMICILIO. Repara tu or-
denador desde casa. 607.665.679 
MASAJES Y RECUPERACION 662.257.120 
MASAJES RELAJANTES. C/Nápoles. Mataró 
688.004.351 
PALETA AUTÒNOM. Molta experiència, 
econòmic. 653.796.506 /93.755.01.52 
MASAJES ASIÁTICOS. Ronda Francesc 
Macià 84. 635.131.868 
PEYCAR. REFORMAS. Mejores precios. 
657.746.302 /93.757.33.19 

VARIS

CEMENTIRI  GRATUÏT  de cendres. 
93.799.61.87
URI-SEC. Solució a la incontinència mas-
culina. 93.799.61.87

TAROT  VIDÈNCIA...

ECONÓMICO TAROT 806.242.001. Fijo 
0,91€. Móvil 1,27€. Mayores 18. MAG.   
TAROT, VIDENCIA, SANADORA. Económico. 
685.553.735 
TAROT VIDENCIA Tu luz Blanca. Res-
puestas claras. 806.405.653 VISA 
902.737.476 /93.122.00.96. Chat 
Susana (pregunta) 27771 
TAROT. MÁXIMA SERIEDAD. 666.639.976 
FINA TAROT. LA voluntad 93.763.16.37 
Llámame 

PROFESSIONALS

C&M
GESTIONES INMOBILIARIAS

T/F 937 965 148 / M 607 966 423

Rda. Francesc Macià, 28
(esquina c/ Castaños), Mataró

www.cymgestionesinmobiliarias.com

PISOS DE ALQUILER
REF. A-1325 Z.CENTRO, piso de 2 hab. reformado100%, cocina americana....................................400€ T.I.
REF. A-2270 EIXAMPLE, bajo de entrada independiente, 1hab. reformado y amueblado..................420€ T.I.
REF. A-2269 ZONA JUZGADOS, planta baja entrada indep. 2 hab. dob, cocina americ......................450€ T.I.  
REF. A-4227 ROCABLANCA, piso de 2 hab. + despacho, amueblado, lavadora.................................480€ T.I.
REF. A-5137 CIRERA,  piso  de 2 hab. mas despacho, cocina independiente......................................450€ T.I.
REF. A-4150 CERDANYOLA, piso seminuevo con terraza de 20m2 y 2 hab.......................................500€ T.I.
REF. A-1312 CENTRO,  piso con terraza de 15m2 y 2 hab.más despacho..........................................500€ T.I.
REF. A-3137 Z. ROCAFONDA, piso seminuevo 2 hab, cocina semiamer, balcon ext., trasteros..........500€ T.I.
REF. A-2189 VIA EUROPA, piso seminuevo de 2 hab., 2 baños completos y pk..................................550€ T.I.
REF. A-5041 CIRERA, piso seminuevo con 2 hab., cocina americana, terraza de 20m2....................600€ T.I.
REF. A-2262 VIA EUROPA,  piso de 3 hab., 2 baños, cocina office, y pk incluido.................................650€ T.I.
REF. A-2252  Z. PERAMAS, piso de 4 hab., salón de 25m2 con balcón ext. de 10m2........................650€ T.I.

KAREN JOVENCITA. Servicio completo. 
688.290.749
TAMARA. 632.640.364
SUBE Y BAJA 20€. 632.640.376
MASAJES CON FINAL FELIZ. 632.673.621
SOMOS 3 CHICAS muy juguetonas. Ar-
dientes. Hacemos todos los servicios. 
698.492.012 
MATARÓ TRAVESTI. 687.772.895 
SALIDAS DOMICILIO. Chica particular. 
628.643.536 
MATARÓ 3 CHICAS 616.405.358 y 
677.172.027. También salidas. 24h 
LAIA 40 CATALANA. Besucona. Morbosa. 
De 9-20h. 687.072.165 
200 EUROS FIJOS cada día a chicas 18 
a 30 años para centro de masaje relax y 
contactos. De lunes a viernes en horario 
fl exible gana cada día 200 euros fi jos a 
15 minutos de Mataró. Mucha discre-
ción. 607.266.009 
JOVENCITAS CATALANAS. En Canovellas 
(Granollers). 93.849.48.95 
NOVA IVET, 20 ANYS. Catalana. Massatge 
Ligam. 697.715.678 
RUSA 27, cariñosa, educada 622.640.875

CONTACTES
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DIMARTS 2DIUMENGE 30televisiótelevisió m1tv

13:00 LA SETMANA AREA DE 
 DE BARCELONA
13:30 L’ENTREVISTA
14:00 ESPAI D’ART
14:30 CULTURA’T
15:00 WTERPOLO MASCULI
 CN MATARO - HELIOS
16:00 EN JOC
20:00 RETRANSMISSIO 
 ESPORTIVA
21:30 AL DIA
22:00 CATSONS
22:30 L’ENTREVISTA
23:00 TOP MOTOR
23:30 DE TEE A GRENN
00:00 PANTALLA OBERTA
01:00 PERSONESF

07:00 NOTICIES EN XARXA
10:00 RESUM SETMANAL
11:00 L’ENTREVISTA
11:30 DE TEE A GREEN
12:00 LA SETMANA AREA DE 
 BARCELONA
12:30 EL POBLE DEL COSTAT
12:45 TEMPS AL TEMPS
13:00 RESUM SETMANAL
14:00 AL DIA
14:30 LA SETMANA AREA DE 
 BARCELONA
15:00 L’ENTREVISTA
15:30 TOP MOTOR
16:00 CULTURA’T
16:30 RESUM SETMANAL
17:30 L’ENTREVISTA
18:00 LA SETMANA
18:30 FAMILIES I ESCOLA
19:00 SECTOR PRIMARI
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 LA SETMANA AREA DE 
 BARCELONA
20:30 24 HORES MARESME
21:00 EL PARTIT
22:30 24 HORES MARESME

07:00 RESUM SETMANAL
08:00 24 HORES MARESME
08:30 L’ENTREVISTA
09:00 SECTOR PRIMARI
09:30 EL TEMPS OPORTÚ
10:00 24 HORES MARESME
10:30 VA DE CASTELLS
11:00 LA SETMANA
11:30 ESPAI D’ART
12:00 24 HORES MARESME
12:30 EL CERCLE VIRTUÓS
13:00 CREURE AVUI
13:30 24 HORES MARESME
14:00 RESUM SETMANAL
15:00 LA FABRICA
16:30 24 HORES MARESME
17:00 CULTURA’T
17:30 PANTALLA OBERTA
18:30 ESPAI D’ART
19:00 CULTURA’T
19:15 MIRADES
19:30 RESUM SETMANAL
20:30 L’ENTREVISTA
21:00 VA DE CASTELLS
21:30 AL DIA
22:00 CULTURA’T
22:30 RESUM SETMANAL
23:30 PERSONESF
00:00 CULTURA’T
00:30 L’ENTREVISTA
01:00 LA SETMANA

07:00 L’ENTREVISTA
07:30 CREURE AVUI
08:00 VA DE CASTELLS
08:30 EL TEMPS OPORTÚ
09:00 L’ENTREVISTA
09:30 RESUM SETMANAL
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA DES DE 
 MONTSERRAT
12:30 TOP MOTOR

11:30 EFECTES POSITIUS
12:00 24 HORES MARESME
12:30 EL POBLE DEL COSTAT
12:45 LES NOSTRES VIDES 
 DIBUIXADES
13:00 SECTOR PRIMARI
13:30 24 HORES MARESME
14:00 AL DIA
14:30 ESPAI D’ART
15:00 PERSONESF
15:30 TOP MOTOR
16:00 EFECTES POSITIUS
16:30 24 HORES MARESME
17:00 CULTURA’T
17:30 SECTOR PRIMARI
18:00 ESPAI D’ART
18:15 DIARI DE LA MUSICA
18:30 EL PROBLEMA DE 
 GETTIER
19:00 L’ENTREVISTA
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 PERSONES F
20:30 24 HORES MARESME
21:00 EL POBLE DEL COSTAT
21:30 PANTALLA OBERTA
22:30 24 HORES MARESME
23:00 AL CAP DEL DIA
00:30 24 HORES MARESME
01:00 AL DIA

07:00 NOTICIES EN XARXA
10:00 24 HORES MARESME
10:30 PANTALLA OBERTA
11:30 CAMINANT PER 
 CATALUNYA
12:00 24 HORES MARESME
12:30 L’ENTREVISTA
13:00 VA DE CASTELLS
13:30 24 HORES MARESME
14:00 AL DIA
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 DE TEE A GRENN
15:30 EL PROBLEMA DE 
 GETTIER

16:00 VA DE CASTELLS
16:30 24 HORES MARESME
17:00 PANTALLA OBERTA
18:00 CAMINANT PER  
 CATALUNYA
18:30 L’ENTREVISTA
19:00 EL CERCLE VIRTUÓS
19:15 MIRADES
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 VA DE CASTELLS
20:30 24 HORES MARESME
21:00 LA FÀBRICA
22:30 24 HORES MARESME
23:00 AL CAP DEL DIA
00:30 24 HORES MARESME
01:00 AL DIA

07:00 NOTICIES EN XARXA
10:00 24 HORES MARESME
10:30 LA FABRICA
12:00 24 HORES MARESME
12:30 EFECTES POSITIUS
13:00 GAUDEIX LA FESTA
13:30 24 HORES
14:00 AL DIA 
14:30 AVENTURA’T
15:00 EFECTES POSITIUS
15:30 GAUDEIX LA FESTA
16:00 PERSONESF
16:30 24 HORES MARESME
17:00 LA FABRICA
18:30 CREURE AVUI
19:00 EL TEMPS OPORTÚ
19:30 ESPORTS EX XARXA
20:00 AVENTURA’T
20:30 24 HORES MARESME
21:00 SETMANA AREA DE BCN
21:30 EFECTES POSITIUS
22:00 VA DE CASTELLS
22:30 24 HORES MARESME
23:00 L’ENTREVISTA
23:30 SET DIES
00:30 24 HORES MARESME
01:00 AL DIA
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23:00 AL CAP DEL DIA
00:30 24 HORES MARESME
01:00 AL DIA
  

07:00 NOTICIES EN XARXA
10:00 24 HORES MARESME
10:30 TOP MOTOR
11:00 DE TEE A GREEN
11:30 SECTOR PRIMARI
12:00 24 HORES MARESME
12:30 AVENTURA’T
13:00 FAMILIES I ESCOLA
13:30 24 HORES MARESME
14:00 AL DIA
14:30 DE TEE A GREEN
15:00 LA SETMANA
15:30 FAMILIES I ESCOLA
16:00 SECTOR PRIMARI
16:30 24 HORES  MARESME
17:00 CATSONS
17:30 FAMILIES I ESCOLA
18:00 DE TEE A GREEN
18:30 EL POBLE DEL COSTAT
18:45 LES NOSTRES VIDES 
 DIBUIXADES
19:00 EFECTES POSITIUS
19:30 ESPORTS EN XARXA
20:00 L’ENTREVISTA
20:30 24 HORES MARESME
21:00 ESPAI D’ART
21:15 TEMPS AL TEMPS
21:45 DIARI DE LA MÚSICA
22:00 PERSONESF
22:30 24 HORES MARESME
23:00 AL CAP DEL DIA
00:30 24 HORES MARESME
01:00 AL DIA

07:00 NOTICIES EN XARXA
10:00 24 HORES MARESME
10:30 ESPAI D’ART
11:00 FAM ILIES I ESCOLA

dimarts

dimecres

Tens un Mac. Saps escollir.
Ara escull qui millor te’l cuidi.

www.simomac.net | 937 574 887 | 639 700 801 | c/ Altafulla, 8 1r 3a Mataró

assessorament, venda i reparació Appleassessorament, venda i reparació Apple
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Convoquen tres assajos especials 
de castells de gamma extra

Els Capgrossos de Mataró enceten 
aquest diumenge a Solsona la darre-
ra part de la seva temporada i ho fan 
amb ambicions renovades després 
de recuperar per partida doble la Tri-
pleta Màgica. La colla ha recuperat 
les millors sensacions i és per això 
que, comptant el d’avui divendres, 
han convocat tres assajos especials 
amb un nom ben clar: “assajos de 
gamma extra”. 

Els de la camisa blava tenen in-
tenció de prémer l’accelerador al 
màxim de les seves possibilitats en 
l’habitual tríptic fi nal d’actuacions a 
Girona, Tots Sants a Vilafranca i Dia-
da Mariona Galindo Lora a Mataró. 

Torre, 5 i pilar
És el que ells anomenen la “Traca 

fi nal” i sense prometre res volen 
treballar a assaig, no només el 2 de 
9 amb folre i manilles, sinó també 
el pilar de 8 també emmanillat i el 
5 de 9 amb folre.

Els Capgrossos són, de les colles 
punteres, unes de les que tenen un 
fi nal de temporada més condensat i 
esperen poder reunir bones xifres de 
castellers als tres assajos de gamma 
extra. Els tres dies d’assaig espe-
cial són avui divendres, divendres 
25 i el dijous 31 quan prepararan 
l’actuació de l’endemà a Vilafranca. 
En aquests assajos esperen poder 
explorar les possibilitats d’uns hi-
potètics intents sobre aquests tres 
castells de la gamma extra. Tots tres 
castells requereixen d’una xifra que 
s’estima superior a les 300 perso-
nes per ser assajats amb seguretat, 
un objectiu pel qual els Capgrossos 
fan una campanya per mobilitzar el 
màxim de gent. 

CASTELLS
NOTÍCIA CUGAT COMAS

Maria Teresa Julià 
presenta el seu nou disc 
de clavecí 

La primera planta de la Pastisseria 
Uñó es va omplir dilluns passat en 
la presentació del nou disc de la 
mataronina Maria Teresa Julià, un 
recorregut per diferents autors dels 
segles XVII i XVIII amb peces que la 
pròpia instrumentista de clavecí va 
explicar didàcticament. Julià és a 
més de música una autèntica mestra 
i divulgadora musical especialitza-
da en la música barroca i col·labora 
regularment des de fa anys amb el 
Tot Mataró al càrrec de l’espai ‘Sons 
d’època’.

Van acompanyar a Julià en la pre-
sentació del disc ‘Les meves mans’ el 
compositor Marcel Olm, que va lloar 
de l’autora “el seu entusiasme, vitali-
tat, inquietud i sensibilitat, capaç de 
consolidar la seva trajectòria conver-
tint-se en tota una artista” i l’editora 
del Tot, Mari Carme Rodríguez, que 
va assegurar que “és un privilegi te-
nir Julià com a col·laboradora perquè 
t’encomana la seva passió per la mú-
sica per la manera didàctica que té 
d’expressar-se”.

El disc ‘Les meves mans’ de Maria 
Teresa Julià no es pot comprar en 
botigues de música però sí en els 
llocs on habitualment imparteix cur-
sos com són Tres Roques, El Triangle 
o Les Esmandies. 

MÚSICA
NOTÍCIA REDACCIÓ

La col·laboradora del Tot 
Mataró hi interpreta diversos 
autors dels segles XVII i XVIII

Els Capgrossos actuen 
diumenge a Solsona i la volen 
fer plaça de 9

culturacultura www.totmataro.cat
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CAPGROSSOS

 Solsona, plaça de 9?

Abans d’arribar a la “Traca Final” els Capgrossos fan parada aquest 
diumenge a Solsona, plaça castellerament novella que els de la camisa 
blava voldrien convertir en “plaça de 9” fent-hi el primer castell de nou 
pisos que hagi vist aquesta població. Els de Mataró ja van estrenar com 
a plaça de 9 Vilassar de Mar per Sant Joan i, si els assajos acompanyen, 
voldrien repetir fi ta a la capital del Solsonès amb el 3 o el 4 de 9 amb 
folre. Pel que fa a la resta de castells, tot apunta a intentar a plaça el 
2 i el 5 de 8 i també el pilar de 7, castells que representen els tres 
possibles objectius de gamma extra amb un pis menys. 

ALUART

Tot 8 cultura capgrossos + julià.indd   1 15/10/13   19:38



Densifica, enforteix, suavitza i dóna 
vida al teu cabell.

En exclusiva:

Distribuïdor REBAL

Demana informació en el teu saló habitual.

ÚLTIMA TECNOLOGIA
EN TRACTAMENTS CAPIL·LARS
BOTOX CAPILAR

Avda. Jaume Recoder, 45 local, Mataró
T 93 799 41 65 · dprebal@yahoo.es ·      Rebal

La passió de MONTSERRAT TO-
RRENT per la música li ve d’herència 
familiar. Amb només set anys donava 
ja els seus primers concerts. La carre-
ra musical de la prestigiosa organista 
barcelonina fou interrompuda en la 
guerra civil espanyola. Va ser tocant 
en un petit orgue de la població gi-
ronina de Santa Coloma de Farners, 
comarca de la Selva, que decideix 
entrar en el món organístic. Nascuda 
a Barcelona, l’any 1926, és, sens 
dubte, la figura més representativa 
de l’orgue, a nivell internacional, 
durant la segona meitat del segle 
XX. Ha exercit una brillant carrera 
concertística i ha difós una notable 
tasca pedagògica arreu del món, de 
l’instrument considerat el rei dels 
instruments. 

Catedràtica d’orgue del Con-
servatori Municipal de Barcelona, 
Torrent considera que la música, 
aquesta meravellosa art, no pot 
quedar aïllada de la societat, per la 
qual cosa la concertista ha dedicat 
part del seu temps a l’estudi dels 
esdeveniments socials, polítics i 
econòmics que envolten la vida dels 
músics. Durant la seva llarga trajec-
tòria musical ha tingut l’oportunitat 
de “tañer” (tocar) orgues històrics, 
que havien estat malmesos pel pas 
del temps, i alhora ha donat llum a 
moltes partitures de compositors de 
totes les èpoques musicals. Entre els 
molts repertoris que ha interpretat 
Torrent, cal esmentar preferentment 
els compositors de Música Hispana 
dels segles XVI i XVII.

Montserrat Torrent és un exemple 
de vocació, constància i amor a la 
música sense defalliment. Les seves 
interpretacions tenen sempre el rigor 
històric d’austeritat en l’expressivat i 
en la combinació de registres. 

MARIA TERESA JULIÀ
CLAVECINISTA I CONCERTISTA. ESPECIALITZADA
EN LA RECERCA DE LA MÚSICA ANTIGA

sons d’època

Montserrat Torrent

sons d’època
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monòlegs és l’humor que bàsica-
ment han conegut. Són generacions 
que potser no han conegut els acu-
dits que els més grans sí i que per 
tant aporten una nova manera, una 
nova força al món de l’humor amb 
bones quantitats de públic. Els lo-
cals de programació tenen èxit i els 
teatres programen humor. Això és 
bo per a tots.

L’actual crisi fa que la gent tingui 
més necessitat de riure?
La crisi agraeix l’esforç de l’humor, 
ens dóna les gràcies. Jo quan em 

diuen ‘gràcies’ perquè 
els he fet riure veig el 

rerefons de la crisi, 
tanta notícia dolen-
ta, tantes coses 
negatives. La gent 
posa més en valor 
que en moments 
com aquests els 
puguis arrencar 
una rialla. 

qual cosa aquest any compleixo una 
dècada de trajectòria. N’estic molt 
content, es gaudeix molt i és tota 
una altra vida.

Prefereixes el directe o la televisió?
El directe és molt més real i proper. 
Pensa que a la televisió a vegades 
segons quin sketch s’ha de parar, 
tornar a gravar... és molt més artifi -
cial. A mi m’agrada el teatre i també 
la ràdio com a mitjà, per la relació 
que s’estableix.

Mataró és una ciutat amb febre mo-
nologuista, cada cop més de moda.
No només Mataró, que sé que 
hi ha programació, és a nivell 
general. Recordo quan vaig 
començar que la gent deia 
que “això dels monòlegs” 
duraria dos anyets i 
s’ha acabat. Però 
tot al contrari, jo 
crec que ha en-
caixat gràcies a 
una franja de 
g e n t  j o v e 
q u e  e l s 

Com et defi niries a tu i a l’espectacle 
que presentaràs a Mataró?
És un espectacle d’humor amb 
monòlegs en el que estrenaré coses 
que encara no s’han vist a televisió. 
Estem fent gira per tota Espanya 
amb la idea de poder oferir un es-
pectacle molt divertit per a tota la 
família. Jo li diria a la gent que no 
dubti a venir a l’espectacle, perquè 
riuran de valent.

Un dels teus objectius és arribar a 
gent diferent, a públics diversos?
Intentem que així sigui, poder agra-
dar a gent ben diferent i edats ben 
diferents, per exemple. A veure, no 
enganyaré: el meu espectacle no 
és per a un nen de vuit anys però 
sí que pot venir un adolescent, un 
nano de 16 anys, amb el seu avi 
i tots dos riuran igual. A això jo li 
dono molt valor i els teatres on ac-
tuem ens ho insisteixen que tinc un 
públic amb una franja d’edat més 
àmplia que altres monologuistes i 
això jo crec que és una cosa que 
està molt bé. Busco un humor genè-
ric que pugui encaixar en diferents 
mentalitats. També depenent del 
lloc introdueixes matisos, un tipus 
d’humor, alguna variant. L’objectiu 
que sempre aconseguim és que tant 
nosaltres com la gent sortim ben 
contents d’allà on actuem.

Com va ser el dia que vas decidir 
ser humorista?
Jo no ho tenia pas pensat però un 
amic meu de Valladolid, en Mariano, 
em va apuntar a la programació d’un 
teatre sense dir-m’ho i com que m’hi 
vaig veure abocat doncs vaig actuar. 
Després d’aquell debut vaig enviar 
un vídeo a ‘El Club de la Comedia’ 
i vaig arribar a la fi nal del Campio-
nat estatal. Després d’allò vaig anar 
treballant més en aquest àmbit i de 
mica en mica vaig arribar a dedicar-
m’hi. Jo vaig deixar de treballar al 
Bar l’1 de març del 2003 amb la 

ESPECTACLES
ENTREVISTA CUGAT COMAS
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“La gent agraeix riure en moments com aquests” 
    Leo Harlem presenta ‘¿Qué hay de nuevo?’ dissabte al Monumental

diuen ‘gràcies’ perquè 
els he fet riure veig el 

rerefons de la crisi, 
tanta notícia dolen-
ta, tantes coses 

que en moments 
com aquests els 
puguis arrencar 
una rialla. 

No només Mataró, que sé que 
hi ha programació, és a nivell 

que “això dels monòlegs” 
duraria dos anyets i 

una franja de 
g e n t  j o v e 
q u e  e l s 
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Donen projecció nacional festivals 
com el ‘Fet a Mataró?
Totes les oportunitats que et puguin 
donar com a jove companyia per-
què et mostris davant d’un públic i 
entris dins d’una programació són, 
per si soles, un bon trampolí. No sé 
si el ‘Fet a Mataró’ és una gran pla-
taforma, però n’és una, com moltes 
altres que existeixen. És importan-
tíssim que als voltants de Barcelona 
tinguin iniciatives com aquestes per 
descentralitzar. Llocs com Mataró o 
Sabadell, que tenen els seus centres 
de creació, ajuden molt a potenciar 
les companyies locals i creen un 
circuit molt positiu per donar visibi-
litat a les propostes artístiques que 
es fan. Forçosament algú et veurà. 

També heu treballat a ‘Cronopis’, 
l’espai de creació circ que té la ciu-
tat, però que actualment es troba a 
la corda fl uixa. 
És una gran pena que la gent jove 
que està fent una proposta com la 
de Cronopis tingui aquestes difi -
cultats. Tenen una oferta variada i 
excel·lent nivell de cursos, tallers, 
espais, treballs amb discapacitats 
i amb escoles. Per això em sembla 
increïble i al·lucinant que costi tant 
cedir un espai a una assemblea que 
està impulsant tot això. I és una molt 
bona prova perquè ens adonem de 
com funcionen les coses en aquest 
país i com es tracta a la cultura. És 
una llàstima veure com hi ha molta 
gent que proposa, però poques aju-
des per impulsar-la. 

el muntatge parla del sentiment que 
tenim els humans quan ens sentim 
ferits i abandonats. Intentem res-
pondre la pregunta: quins camins 
escull l’ésser humà quan se sent així 
i fi ns on pot arribar? No pretenem 
donar una solució, però sí plantejar-
nos aquesta qüestió.  

Com s’explica tota aquesta proble-
màtica mitjançant el circ?
A nivell tècnic utilitzo ganivets i 
rodes de cyr. Els ganivets em van 
molt bé per explicar on és el perill, 
quines són les ferides que sento. 
I per l’altra, les rodes de cyr, que 
les he omplert amb fusta, em per-
meten parlar del pes de les coses, 
com ens pesen en l’ànima. De totes 
maneres, em moc en un escenari 
multidisciplinar en el qual també 
hi destaquen el teatre, la dansa i 
la música. 

És una nova concepció del circ?
El circ no és només per a nens i fa-
mílies. El circ també pot ser per a 
un públic adult i pot incloure certes 
dramatúrgies. L’espectacle és circ, 
però és teatre físic, dansa i música 
en directe amb textos i imatges. 

Què espereu del públic en un as-
saig obert?
Ens agrada fer assajos oberts perquè 
són una trobada amb el públic que 
ens serveix per saber què agrada i 
què no. És una eina més per avançar 
en la creació. Trobar-te amb el pú-
blic és vital per madurar.

Daraomai-Zuid o el que és el mateix, 
Martí Soler i Fèlix Cucurull. Aquests 
dos artistes residents a Mataró van 
proposar dissabte passat un as-
saig obert perquè el públic opinés 
sobre el seu nou espectacle: ‘Vals 
Blessé(e)’, que arribarà a Mataró 
entre el febrer i el març de 2014. 
El muntatge furga en la tristesa i les 
ferides que pateix l’ésser humà. Des-
prés de l’èxit ‘1,2,3, poma!’, que els 
va donar el Premi Zirkòlika a la mi-
llor companyia novell, els Daraomai 
busquen la consolidació del seu circ. 

Daraomai, una companyia de circ. 
Què ens porteu?
Som en Martí Soler i en Fèlix Cu-
curull. La companyia Daraomai 
va néixer el 2007 i el 2009 vam 
estrenar el primer espectacle al 
costat de Joan Català i Agnès Fus-
tagueras, ‘1,2,3, poma!’. Ens van 
donar el Premi Zirkòlika a la millor 
companyia novell i això ens va per-
metre estar 3 anys de gira pel sud de 
França, Bèlgica i Espanya. Ara fa 3 
anys jo vaig instal·lar-me a Mataró i 
em vaig ajuntar amb en Fèlix. 

L’espectacle que presenteu, ‘Vals-
Blessé(e), parla de la naturalesa 
humana i del passat.
‘Vals-Blessé(e)’ és el vals del fe-
rit. La trobada entre un músic i un 
acròbata és el punt de partida d’un 
espectacle que volia investigar com 
la música pot entrar directament 
en la dramatúrgia i físicament dins 
l’escenari. Partint d’aquesta base, 

ESPECTACLES
ENTREVISTA MIREIA BIEL
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Martí Soler: “El circ també és per a adults”  
Daraomai-Zuid estrenarà l’espectacle ‘Vals-Blessé(e)’ a Mataró durant els primers mesos de l’any

CEDIDA
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www.gress.es

ALMACÉN Y ATENCIÓN AL PÚBLICO:
C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV
sin problemas de aparcamiento)

T 93 741 47 17 / 93 741 47 16
C/ Mèxic, 65 MATARÓ · T 93 796 44 06

Horario comercial:
De lunes a viernes 7:30 a 13:30h y 15:00 a 20:00h
Sábado: 8:00h a 13:30h y de 16:00 a 20:00h

NUEVA EXPOSICIÓN:
Camí del Mig cantonada Camí de Sant Crist nº 1
MATARÓ, Pol. Ind. Pla d’en Boet 
T 93 161 50 15
HORARIO COMERCIAL:
De lunes a viernes 7:30 a 13:30h y 14:30 a 20:00h 
Sábado: 8:00h a 13:30h

MÁS DE 80.000 M2 DE STOCK 
EN PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

Pavimento
Cement

33’2 X 66’4, 1ª calidad
También en 60x60

7,36€/M2
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Todos los productos disponibles en stock.  Precios I.V.A. no incluido.

PROMOCIONES GRESS

ROLLO DE LANA 
MINERAL
4cm de grueso

SACO MORTERO 
M-7,5
25KG

SACO CEMENTO 
COLA
Esp. Porcelánico
25KG

SACO CEMENTO 
COLA

Esp. Piscinas
25KG

SACO CEMENTO 
COLA GRIS
25KG

ROLLO DE LANA ROLLO DE LANA 
MINERALMINERAL
4cm de grueso

SACO MORTERO SACO MORTERO 

SACO CEMENTO SACO CEMENTO 
SACO CEMENTO SACO CEMENTO 

SACO CEMENTO SACO CEMENTO 
COLACOLA
Esp. PorcelánicoEsp. Porcelánico
25KG25KG

PLACA PLADUR STD

PERFILERÍA
PARA
PLADUR2,10

6,32

2,05 4,54

1,95

0,80

0,95

0,15

Desde

Desde

€/M2

€/M2

€/ML

€/saco

€/saco

€/pieza

€/saco

€/saco

ACCESORIOS
DE PVC
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CLAVECINISTA I CONCERTISTA. ESPECIALITZADA
EN LA RECERCA DE LA MÚSICA ANTIGA

per María Olga Cid Cuadras Parapsicòloga, diplomada i col·legiada
l'hi ofereix els serveis de Tarot, Clarividència, Hipnosi, Mediumnitat, Cartes Astrals, 
Amulets de protecció, Solució de problemes Paranormals, Anàlisi de somnis, 
tècniques de relaxació i desenvolupament de facultats psíquiques.

 Tlf. 609 301 320                                                                                Solidària contra la crisi

horòscopshoròscops www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop per Centre Parapsicològic Acuario

ARIES (21/3 al 20/4)

Els moments de nostàlgia no es 
prodiguen, però aquests dies la 
teva sensibilitat estarà a fl or de 
pell. Treball: un caos laboral, si 
tot el que arriba t’exigeix coses 
que no pots controlar. La lluna 
encendrà el teu mal humor.

TAURE (21/4 al 21/5)

La teva parella et demanarà que 
estiguis més disponible, més 
pendent de les seves necessitats. 
Fer-ho de bona gana suposarà 
superar un confl icte. Treball: és 
probable que recaigui sobre tu 
més feina de la que pots assumir.

BESSONS (22/5 al 21/6)

Contradiccions, de lluita entre la 
raó i el cor. No demanis consell a 
qui està tan perdut com tu. Tre-
ball: liquida assumptes pendents, 
la teva agenda està saturada, si 
no camines amb cautela, pots 
cometre un error.

CRANC (22/6 al 23/7)

Període propici per experimentar 
noves vies de desenvolupament 
personal. Atreveix-te amb els 
canvis. Treball: quan la vida 
proposa un canvi, pensa que és 
per a millor. Mantingues alta la 
teva autoestima. Que res ni ningú 
fastiguegin els teus plans.

LLEÓ (24/7 al 23/8)

Els canvis d’humor de la teva pa-
rella poden afectar-te. Mantingues 
la calma, per no generar tensió, res 
t’ha d’alterar. Treball: no deleguis 
tasques importants en ningú i 
aconseguiràs evitar errades que 
acabaries lamentant-ho.

VERGE (24/8 al 23/9)

Evitant una discussió podràs 
alliberar-te d’una persona que 
sembla buscar l’enfrontament. 
Allunya’t de la seva infl uència. 
Treball: és difícil que puguis con-
trolar-ho tot. Tot se solucionarà 
en uns dies, relaxa’t una mica.

BALANÇA (24/9 al 23/10)

La setmana es presenta emocio-
nalment intensa perquè el teu cor 
està dividit. Has de resoldre els 
teus dubtes i defi nir-te. Treball: 
el temps se’t passa volant i és 
perquè estàs molt a gust amb el 
que fas, segueix confi ant.

ESCORPÍ (24/10 al 22/11)

Alguna aventura sentimental serà 
molt excitant i inesperada, et 
desconcertarà. Ves amb compte, 
et pots penedir. Treball: prioritza, 
hi ha tasques més urgents que 
unes altres, hi ha assumptes que 
t’estan distraient, centra’t.

SAGITARI (23/11 al 21/12)

Si tens la sensació d’estar fent 
el que no vols, no valen els 
retrets, no et serviran de molt 
si no rectifiques. Treball: pots 
defensar els teus interessos, 
argumentar, però fes-ho sense 
generar tensions.

CAPRICORN (22/12 al 20/1)

Sempre acabes trobant el suport 
necessari perquè el que desitges 
es compleixi. Treball: quan orga-
nitzes les teves tasques ets molt 
intransigent. Replanteja’t les 
coses i deixa’t orientar, segur que 
d’aquesta manera aniràs millor.

AQUARI (21/1 al 19/2)

Coneixeràs gent nova, persones 
que et proposen un canvi de 
punts de vista i amb les quals pots 
entendre’t de meravella. Treball: 
et sents malament per no poder 
complir amb tots els teus compro-
misos, aprèn a delegar.

PEIXOS (20/2 al 20/3)

Tindràs la possibilitat de conèixer 
a algú que es convertirà en una 
persona important. Treball: la 
falta d’organització fa que perdis 
temps i diners, no et carreguis 
amb massa coses o et col·lapsaràs. 
Demana ajuda.

Guanyador setmana núm. 1595
 MOHAMED HAID EL ASSIRI 
 Paraula invertida: VEGETALES

ELS ANUNCIS
ECONÒMICS

VALEN

i amb 10%de descompte

sortirà a la REVISTA I A INTERNET

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

eltot
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JOSEP ARACIL I XARRIÉ
 PRESIDENT D’EUROSÈNIOR

Societat civil 
 

sèniors

joarxa@gmail.com

La democràcia ha aconseguit, el que 
no va poder fer la dictadura franquis-
ta: desmuntar una part considerable 
de la vida comunitària, una forta 
societat civil socialment comprome-
sa. Catalunya s’ha distingit per ser 
una societat molt gelosa de la seva 
llibertat, però també a la vegada pels 
seus plantejaments solidaris i comu-
nitaris. El que podríem considerar 
com individualisme comunitari, propi 
dels catalans, s’ha trencat. Avui dia 
l’individualisme s’ha convertit en 
egoista, en el sentit que “a mi ningú 
m’ha de dir el que he de fer”, com 
si els interessos dels altres no comp-
tessin, sinó solament els d’un mateix.

Durant el franquisme van perviure 
les entitats culturals de mutu auxili 
i foment. També els balls de carrer, 
organitzats de forma comunitària i 
autogestionada. En les seves darreries 
es van crear les associacions de veïns, 
avui pràcticament obsoletes, davant 
d’una ciutadania que només es mobi-
litza quan veu afectat el portal del seu 
habitatge. Totes aquestes activitats 
comunitàries han desaparegut o estan 
en vies de fer-ho. La falsa creença 
que l’estat ha de solucionar tots els 
problemes socials, ha fet abaixar la 
guàrdia d’una societat civil esquizo-
frènica, incapaç de veure la realitat 
negativa que l’envolta i també el camí 
que hauria d’endegar, per avançar 
cap a una nova societat civil comu-
nitària, fent el que nosaltres sabem 
fer: pencar, per intentar solucionar 
els gravíssims problemes que ens 
afecten, fent-ho nosaltres mateixos 
i no esperant que còmodament ho 
facin els altres. 
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Un grup de tècnics de l’empresa 
Artyplan ha iniciat les tasques de 
digitalització i indexació dels llibres 
d’actes de l’Ajuntament d’Argentona 
des de l’any 1881 fi ns al 2006. 
Aquests llibres, dipositats a l’Arxiu 
Municipal, són els documents més 
consultats per historiadors i estu-
diosos. 
     L’Ajuntament amb la col·laboració 
de la Xarxa d’Arxius Municipals de 
la Diputació de Barcelona han dut 
a terme aquesta acció amb un do-

ble objectiu: fer més fàcil i àgil la 
consulta d’aquests documents per 
part dels usuaris i també per asse-
gurar una millor conservació dels 
manuscrits originals. El cost de la 
digitalització, que s’està completant 
aquesta setmana, i de l’indexació, 
que es farà durant els propers 
mesos, l’assumeix en un 50% el 
consistori argentoní i l’altre 50% la 
Diputació de Barcelona.
    Aquesta és la segona digitalit-
zació de documents que realitza 
l’Ajuntament. Al 2010 es va fer el 
tractament al cadastre de 1732 i 
els pergamins antics del fons Des-
bosc. 

CULTURA
NOTÍCIA REDACCIÓ

Els llibres són els documents 
més consultats de l’arxiu 
municipal

argentonaargentona www.totmataro.cat/argentona

Digitalització dels llibres d’actes 
de l’arxiu municipal

CEDIDA

S’obre el termini 
d’inscripció a l’Aula 
d’Estudi 

El curs s’adreça a majors 
de disset anys i durarà de 
novembre a maig

Dilluns 14 d’octubre s’obria el ter-
mini d’inscripció a l’Aula d’Estudi, 
el curs de preparació de les proves 
lliures d’accés a cicles formatius 
de grau mig i ESO. El curs s’adreça 
a persones nascudes l’any 1996 o 
anteriors i que no hagin obtingut 
el títol de graduat en Educació Se-
cundària Obligatòria. Les places són 
limitades. El curs s’iniciarà el 4 de 
novembre i fi nalitzarà el 9 de maig 
de l’any vinent. La formació serà a 
l’Espai Jove del Cros. 

SERVEIS
NOTÍCIA REDACCIÓ

CEDIDA
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La Diputació de Barcelona ha lliu-
rat aquesta setmana a l’Ajuntament 
d’Argentona els treballs de carto-
grafia topogràfica urbana digital 
E=1:1000. Es tracta d’una informa-
ció  imprescindible pels ajuntaments 
i així poder tenir actualitzada la 
cartografia topogràfica urbana. 
S’utilitza com a base de les cartogra-
fi es temàtiques d’àmbit local i molt 
especialment per a l’elaboració del 
planejament urbanístic. 
    La reunió d’entrega, que va comp-

tar amb Joaquim Ferrer, president 
delegat de l’Àrea de Territori i Sos-
tenibilitat; Vicenç Izquierdo, gerent 
de serveis d’infraestructures viàries 
i de mobilitat; i Josepa Lleida, cap 
de l’Ofi cina tècnica cartografi a i SIG 
Local, va servir també per abordar 
diversos assumptes relacionats amb 
la mobilitat del municipi, en espe-
cial per tal de cercar solucions per 
descongestionar algunes entrades 
i sortides del poble, com la Ronda 
Llevant o la carretera de Vilassar. 
També la Diputació es va compro-
metre a agilitzar les gestions per a 
l’arranjament del mur del camp de 
futbol municipal. 

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

La reunió va servir per 
abordar altres temes com la 
mobilitat

NÚM. 1597
DEL 18 AL 24 D’OCTUBRE DE 2013 

La Diputació lliura els treballs de 
cartografi a topogràfi ca urbana

Últims Cataclismes 
Contemporanis de Marc 
Sala
 

L’exposició temporal es pot 
visitar fi ns aquest diumenge 
20 d’octubre 

La sala temporal del Museu del Càn-
tir acull els últims dies de l’exposició 
Cataclismes Contemporanis de 
l’artista local Marc Sala Audet. Una 
exposició que parla de la realitat 
contemporània. “Des del punt de 
vista  de l’escultura fi gurativa i aga-
fant alguns recursos del pop art, com  
la repetició del mòdul i l’aïllament 
visual de la imatge humana, miro 
de fer la meva crònica particular”, 
explica. L’exposició es podrà visitar 
fi ns aquest diumenge 20. 

ART
NOTÍCIA REDACCIÓ

CEDIDACEDIDA

CABRERA DE MAR-LES CORTS:
Nau industrial en lloguer en planta,  420 
m2, alçada de 4,80 m. Munta càrregues 
ús exclusiu. Fàcil accés càrrega i descà-
rrega. Façana a autopista.Ref. 4541

MARESME:
Nau en venda 4000m2, aparc. planta so-
terrani, zona magatzem, sala juntes i visi-
tes, ofi cines, zona tallers i exposició. Pati, 
jardí. Molt ben comunicada.  Ref. 4409

MATARÓ-CENTRE:
Pis d’obra nova en lloguer d’1 hab., men-
jador - sala d’estar, cuina, bany, traster 
i balcó. Plaça d’aparcament opcional.   
Ref. 4702

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

comajuan@comajuan.com

MOSTRA DELS NOSTRES PRODUCTES

www.comajuan.com
Especialistes immobiliaris
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El Maresme atrau població d’altres 
comarques de Catalunya

L’Observatori de Desenvolupament 
Local del Consell Comarcal ha pu-
blicat l’informe sobre els moviments 
migratoris registrats al Maresme 
durant 2012. Les dades apunten 
que es tracta d’una de les poques 
comarques de Catalunya que té 
un guany net de població. S’han 
registrat 15.560 immigracions i 
14.919 emigracions. L’estudi avalua 

els moviments de persones dins la 
mateixa comarca, amb la resta de 
Catalunya, amb la resta d’Espanya 
i amb l’estranger. L’anàlisi de les 
xifres dóna al Maresme un saldo po-
sitiu de 641 persones durant 2012. 
Aquest guany de població es deu a 
les persones que han arribat d’altres 
comarques de Catalunya.

Arenys de Mar, Montgat, Vilassar 
de Mar i Tordera són els municipis 
que registren un saldo migratori po-
sitiu més elevat. 

MARESME
SOCIETAT REDACCIÓ

maresmemaresme www.totmataro.cat/maresme
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Vilassar va rebre el dijous 26 de 
setembre el guardó en el marc de 
la jornada Humana Day 2013, de-
dicada al canvi climàtic i celebrada 
a Barcelona. Es tracta d’una de les 
distincions incloses en els IV Pre-
mis Humana de Reciclatge Tèxtil, 
guardons que reconeixen anualment 
els municipis i entitats privades de 
Catalunya que més contribueixen 
al reciclatge de la roba usada i a la 
tasca social d’Humana Fundación 
Pueblo para Pueblo.

A Vilassar de Mar, l’entitat disposa 
de 12 contenidors que de juny a des-
embre de 2012 van recollir 34.817 
kg de tèxtil usat. En aquest context, 
ha obtingut el guardó en la categoria 
de ‘Nous municipis col·laboradors 
d’Humana amb més kilograms re-
collits’. El regidor de Medi Ambient, 
Joan Roca, expressava la seva sa-
tisfacció per aquesta distinció ja 
que és ‘un reconeixement a la feina 
realitzada’ i destacava que ‘la fe-
licitació per aquest premi la fem 
extensible a la població de Vilassar 
de Mar, que és la que fa un bon ús 
d’aquest servei’.

Humana Fundación Pueblo para 
Pueblo promou la reducció, reu-
tilització i reciclatge a través dels 
contenidors de recollida de roba. 
Gràcies al conveni signat amb 
Humana, Vilassar ha disposat de 
25 vals gratuïts distribuïts entre 
famílies amb menors que ho neces-
sitaven. 

VILASSAR DE MAR
SOLIDARITAT REDACCIÓ 

Vilassar de Mar, premiat 
pel seu compromís amb 
el reciclatge 

La població va recollir més de 
34.000 kg de tèxtil usat en 12 
contenidors

El Maresme, una de les 
poques comarques amb 
guany de població

ARXIU

ADIF ha començat el tancament 
defi nitiu de l’accés a l’estació

ADIF ha iniciat els treballs de tanca-
ment de l’estació d’Arenys de Mar.
Després que a fi nals de juliol es 
tanqués el lateral de l’estació per 
la banda de la Nacional-II, ara han 
començat les feines per aixecar un 
mur per la zona del passeig. 

Representants d’ADIF ja li van 

traslladar a l’Ajuntament que a prin-
cipis de tardor farien aquestes feines 
ja que s’havien compromès a deixar 
oberta l’estació fi ns passat l’estiu. 

Amb el tancament defi nitiu de 
l’estació d’Arenys, els arenyencs ja 
no poden accedir cap al passeig de 
Mar per aquest indret. 

ARENYS DE MAR
EQUIPAMENTS REDACCIÓ

ADIF

CEDIDA
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 president d’eurosènior

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

4129

ESPECIAL CASAS EN MATARÓ

Consulte en la 1ª página otras ofertas en Mataró

REF. 11642 ZONA EL SORRALL 
Bonito piso con ascensor, 85m, 3 

hb, baño y aseo, cocina con galería, 
gran salón con balcón tipo terracita, 

VISTAS Y MUY SOLEADO!!!!

89.000€

REF. 11645 CENTRO 
Buen piso de 75m con 3 hb (2 dobles), 

baño completo, cocina reformada 
nueva, ascensor, buen estado gene-

ral, totalmente exterior.
40M DE PATIO A NIVEL!!!!

120.000€€€ 130.000€

REF. 11650 Z. GEGANTA
Gran piso de 90m con ascensor, 4 hb 
(2 dobles), baño completo y aseo con 
ducha, balcón tipo terracita, galería, 
excelente orientación y muy soleado, 

vistas a toda la ciudad.
PK INCLUIDO!!!!  

PISOS EN VENDA

116.000€

CB6619 – Z.DECATHLON 
Oportunitat inversors!! Pis 
seminou + parking, amb dues 
habitacions dobles, ascensor, 
i impecable.C. ENERGÈTIC: D

80.000€ (*)

CB7060 – CENTRE/EIXAMPLE. 
Molt bona oportunitat de compra! 
Pis en pl. baixa, actualitzat. 3 ha-
bitacions i pati de 15m2.

CB7161 -  SEMICENTRE 
Oportunitat!! Pis de 85m2 amb 
3 habitacions, tot reformat, amb 
galeria, balcó, sol i ascensor.

119.000€99.000€ (*)

CB5883 – PL. CATALUNYA. 
Ocasió!! Pis 100% reformat  3 
hab, menjador amb balcó i as-
censor. C. ENERGÈTIC: E

CB6720 Z. MARATHON Preciós 
pis de 80m2 + pati de 18m2, 3 habs, 
reformat cuina i bany, ascensor. 

96.000€
CB7237 – CENTRE Ocasió!! Pis 
independent de 4 habs, dos ter-
rasses de 25m2 i 60m2, estudi, 
bany, lavabo i cuina reformats.  

225.000€

57.500€

CB5500 ROCAFONDA Inversors o parelles! Pis totalment 
reformat, cuina, bany, terres, portes, fi nestres... Amb 3 habs, 
impecable! 
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“Molta gent està canviant la 
seva consciència, les prioritats”, 
opina Rosa Garriga

En el seu centre, Garriga tracta cada 
dia amb persones que busquen alguna 
cosa més en el seu dia a dia. “Són gent 
que busca l’equilibri, estar bé, ja no en 
tenen prou amb tenir una casa, un co-
txe i una nevera plena, van més enllà”, 
assegura. Considera que avui dia hi ha 
moltes persones que tenen inquietuds 
més profundes i que s’està despertant 
l’espiritualitat. “No és religiositat sinó 
estar en contacte amb tu mateix, amb 
la teva ànima”, especifi ca. Considera 
que l’home és per naturalesa un ésser 
espiritual i místic. “S’ha donat en to-
tes les cultures, l’home prehistòric ja 
mirava el cel i a diferència d’orient, la 
cultura d’occident no ens ha permès 
desenvolupar-ho, és més científi ca, 
més racional”.

Rosa Garriga treballava en una 
empresa familiar. Era una fàbrica 
tèxtil. “Fèiem confecció, portava 
tot el tema de la producció però no 
em sentia realitzada”, confessa. Es 
prenia aquella feina com una eina 
que li permetia tirar endavant els 
seus dos fi lls i tenir un aixopluc però 
no era la seva professió. No s’hi vo-
lia dedicar sempre. El problema era 
que no sabia quin havia de ser el 
seu camí. “Jo no sabia què volia fer 
però sabia que no volia fer allò tota 
la vida”, especifi ca Garriga.

Un dia, va conèixer el Reiki gaire-
bé per casualitat, a través d’un curs. 
“El primer que vaig pensar era que 
aquella penya estava fatal, que eren 
una colla d’il·luminats, però després 
d’això la meva mestra de Reiki em 
va iniciar i tot va canviar”, assegura 
Garriga. Després de conèixer aques-
ta tècnica energètica que permet als 
qui ho practiquen trobar l’equilibri, 
la vida de Rosa Garriga va començar 
a fer un tomb. “Va ser una experièn-

cia molt difícil d’explicar, qualsevol 
que treballi amb Reiki o hagi fet 
un curs m’entendrà, la iniciació és 
una cosa molt especial, vaig sentir 
que havia arribat a casa”, expressa 
Garriga. 

Tant és així que mentre seguia 
treballant a l’empresa familiar, va 
estudiar especialitats mèdiques al-
ternatives. Durant un temps va obrir 
una consulta en una habitació a casa 
de la seva mare. Finalment, i gràcies 
al suport dels seus familiars, Rosa 
Garriga va canviar de professió ara 
fa quinze anys i va muntar el seu 
propi negoci com a especialista en 
quiromassatge, drenatge limfàtic, 
refl exologia podal i massatge tibe-
tà. També és mestra de Reiki Usui 
Tibetà, Reiki Karuna i Reiki Blanc. 
“Crec que va ser per necessitat ‘pura 
i dura’, no podia més, era com viure 
una esquizofrènia personal i labo-
ral, no podia tenir dues feines tan 
incompatibles entre si”, recorda la 
mestra de Reiki. 
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Defi neix-te
Compromesa, compromesa i 
compromesa.

Un llibre
El que estic escrivint jo de Reiki 
blanc.

Una pel·lícula
Qualsevol que provoqui a la persona 
un benestar, que faci vibrar, que sigui 
blanca.

Un viatge
A l’interior de cadascú.

Un professor de Reiki
El mestre Mikao Usui.

Un somni
No desitjar i estar en cada moment 
en el lloc que hagi d’estar.

Rosa Ga rriga,  
l’equilibri
MESTRA DE REIKI USUI
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¡SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO, LLÁMENOS!

80.000€

COMPRAMOS SU PISO • SOLUCIONAMOS EMBARGOS

REF. 5081 CIRERA 1er piso 
para dejar a su gusto, tza 
20m2, calef., 4 hab. (2 d),  baño 
completo cocina con galeria 2 
vecinos, OPORTUNIDAD

72.000€

RE
F. 

50
81

163.000€ (27,1M)

RE
F. 

50
64

RE
F. 

50
66

RE
F.1

23
3

GRAN OCASIÓN

MOLINOS.OPOR-
TUNIDAD EN EX-
CLUSIVA. En vía 
principal de los mo-
linos, 4 habitaciones 
(3 son dobles), coci-
na lacada blanca, 
con galeria de 12m2 
y balcón exterior, 
piso muy lumino-
so. ANTES: PVP. 
114.000€

RE
F. 

61
27

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

Z. EIXAMPLE,  EXCELENTE 
Piso totalmente reformado con 
pk incl, 3 hab. , baño completo, 
calefacción, muebles y electro-
domésticos. OCASIÓN UNICA.

RE
F. 

22
32

96.000€ 

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

EIXAMPLE Piso alto con as-
censor reformado, 4 hab., 1 
doble, baño completo, suelos 
parquet, piso muy luminoso con 
VISTAS AL MAR.

RE
F. 

22
94

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

C.E. en trámite = Certifi cado Energético en trámite

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

139.000€

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

RE
F. 

42
45

ZONA Mª AUXILIADORA. Pri-
mer piso con patio de 30m2 y 
ascensor, 3 habitaciones, co-
cina con galería, exteriores de 
aluminio. OCASIÓN.

89.000€ 

104.000€

RE
F. 

11
09

ZONA HABANA. Planta 
baja con patio de 20m2, 3 
habitaciones, cocina de fór-
mica, baño completo. ECO-
NOMICO.

CENTRO-PLAYA Casa bien 
conservada con sotano 18m2 
y terraza 26m2, 2 hab., baño 
completo, cocina fórmica, cale-
facción, trastero. EXCELENTE 
POR ZONA Y PRECIO

189.000€

RE
F. 

12
66

MOLINOS.OPOR-
TUNIDAD EN EX-

 En vía 

Ahora: 105.000€

VIA EUROPA Piso seminue-
vo con pk incluido, calefac-
ción, ascensor, 2 hab. , baño 
completo, cocina offi ce de ro-
ble con galería anexa, comu-
nidad reducida. OCASION.

VIA EUROPA Piso seminue-

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

144.000€

RE
F. 

20
85

148.900€

RE
F. 

70
16

PZA. CATALUNYA. OCA-
SION POR ZONA Y PRECIO,  
piso alto con ascensor y pk in-
cluido,  3 hab. 2 dobles, cocina 
lacada, salón con balcón exte-
rior.   OPORTUNIDAD.

RE
F. 

22
97

138.000€

LA LLANTIA. EXCELENTE piso de 120m2, 4 hab. (2 dobles), 
2 baños completos (1 suite), salón de 30m2 y chimenea, suelos 
de mármol, cocina offi ce de roble y galería anexa, ascensor. 
OPORTUNIDAD POR PRECIO. 
ANTES PVP. 167.000€

REF. 4284 RDA.EXTERIOR.
Piso totalmente reformado 
100%, 2 hab., cocina lacada 
con galeria anexa, balcón exte-
rior muy luminoso.  OCASION.

79.000€
RE

F. 
42

84

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

CERDANYOLA NORTE O-
PORTUNIDAD, excelente piso 
seminuevo, pk y trastero incl, 2 
tzas  18 y 20m2, baño y aseo, 3 
hab.,calefac ASCENSOR.

C.
E.

 en
 tr

ám
ite

157.000€

RE
F. 

40
92

148.900€148.900€Ahora:

wwwwww wwww .cymgesttiioonneessiinmobiilliiaarriiaas.com · inmobilia
ria

ccyy
m@

on
o.

coo
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C&M
GESTIONES INMOBILIARIAS

F.  937 075 015 // M. 607 966 423
T: 937 965 148
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Pèrits Judicials

www.urbenia.es     info@urbenia.es

FINANCIACIÓN 100%

Teléfono 93 798 01 11
c/Unió, 59, bis

www.urbenia.es info@urbenia.es Pèrits Judicials

HIPOTECA DESDE

Entra en www.urbenia.es
Tenemos más de 1200 viviendas para ti!

185.000€

= Tramitándose Certifi cado Energético

Ref.14006

189.000€

50.000€

13915 – CERDANYOLA NORTE 1er piso 
de altura 65m2 en 3 dormitorios y balcón 
soleado. Precio: 39.900€
13986 – Z. RONDAS Piso de 70m2 con 
3 dormitorios dobles. ¡Vistas al mar! 
Precio: 50.000€ 
14001 – Z. SALESIANOS Piso soleado 
con 3 habitaciones, cocina independiente 
y balcón. Precio: 55.000€

12495 – Z. CERDANYOLA Piso de 85m2 
con salida a terraza de 15m2, ¡Oportuni-
dad por zona y precio! Precio: 55.000€
13472 – Z. MOLINOS Piso bajo y 100% 
exterior de 3 habitaciones y balcón exte-
rior. Precio: 56.000€
14015 – PERAMÀS Piso alto y exterior 
sin pasillos, con 3 dormitorios. Pre-
cio: 56.000€ 
13913 – FRENTE PLAZA ¡Muy soleado 
y reformado en su totalidad! De 60m2 
y con balcón. Precio: 57.000€

13858 – JTO AVDA. PRAL En zona muy 
comercial, piso de 1/2 altura con 3 hab 
y baño como nuevo. Precio: 59.000€ 

13480 - PUIG I CADAFALCH Piso de 2 
hab con patio de 25m2, salón amplio y 
ascensor. Precio: 67.000€

12701 – CIRERA Piso de origen de 
70m2, totalmente exterior y vistas im-
presionantes. Precio: 59.900€

12305 – CIRERA Piso de 60m2 de dis-
tribución cuadrada, sin pasillos. Con 3 
habs y balcón. Precio: 59.000€
13531 – JTO. RDA PRINCIPAL Planta 
baja a nivel, con 3 dormitorios y patio so-
leado 30m2. Precio: 60.000€

14090 – Z. MARIA AUXILIADORA Piso 
totalmente restaurado de 3 habs con a/a. 
Precio: 60.000€

30353 – C/MARATHON Planta baja de 
3 habitaciones, con galería tipo patio. 
Precio: 61.900€

30502 – ESCORXADOR Piso de 60m2 
reformado y luminoso con 3 habitaciones. 
Precio: 65.000€

    192€/mes

     241€/mes

     265€/mes

     265€/mes

     269€/mes

     271€/mes

     274€/mes 

     284€/mes 

     322€/mes 

     
     284€/mes

     284€/mes     

     289€/mes       

    289€/mes 

     298€/mes     

     313€/mes

Z. FRANCESC MACIÀ En zona 
ajardinada y peatonal. Primer 
piso de altura exterior, con 3 
dormitorios y calefacción.

Ref.14094

ESCORXADOR Estudio en planta 
baja de reciente construcción. 
Salón con cocina integrada, 
1 hab y baño completo.

Ref.14122

45.000€

Z. JARDILAND Vivienda 
seminuevo de 4 dormitorios, 
exterior al 100%, rodeado de 
parques y jardines. Pk y trastero

Ref.13471

57.500€

Z. CTRA. MATA 1º piso 
restaurado sin pasillos, de 3 
habitaciones, balcón y cocina 
offi ce excepcional ampliada.

Ref.14104

75.000€

Z. PINTOR CUSACHS Piso refor.
nuevo a estrenar, exterior en 
esquina. Con 2 habitaciones y 
cocina independiente.

CERDANYOLA NORTE Piso a 
estrenar de 56m2 con parking 
y trastero incluidos en el precio. 
Exterior y luminoso.

86.000€

Ref.14068

Ref.140131

Ref.13950

Z. AVDA. GATASSA 1er piso 
completamente reformado, 3 
habitaciones, patio de 18m2, 
calefacción y a/a. Con ascensor.

Ref.13893

185.000€

PARC CENTRAL Vivienda 
85m2 exterior e impecable. 
Terracita, gran cocina, 3 habs, 2 
baños, parquet y z. comunitaria.

Z. JUZGADOS Vivienda amplia 
de 110m2 totalmente actualizada 
e impecable de 3 dormitorios y 
patio de 12m2. 

Ref.14069Ref.11681

135.000€

VIA EUROPA Piso seminuevo 
de 75m ², 2 habitaciones, 1 baño, 
balcón tipo terraza, parking y 
trastero incluido.

Ref.14022

129.000€

OCASIÓN

MOLINOS Gran piso 100m2, 
4 habit, baño y aseo, cocina 
offi ce, salón de 26m3 con salida 
balcón, exterior y luminoso.

VIA EUROPA Piso totalmente 
exterior con bonitas vistas, 
imagen impecable, 3 dormit, 2 
baños y terracita.

Ref.14144

OCASIÓN

OCASIÓN
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Llámenos 93.798.01.11
www.urbenia.es     info@urbenia.es

40248 – PERAMÀS Casa unif. 
90m2 + patio de otros 90m2. 
Excelente imagen y muy buena 
zona. Precio inmejorable.
              195.000€

Llámenos! 93 798 01 11

Pèrits Judicials

 122.800€

165.000€

OCASIÓNOCASIÓN

179.000€

HABANA Ocasión de mercado! 
Piso de obra nueva de 50m2., 
suelos de gres, calefacción + a/
acond., ascensor

73.600€

Ref.14032

185.000€

Las notas
de los clientes

165.000€ 165.000€

235.000€

OCASIÓN

OCASIÓN

179.900€

235.000€

 126.000€125.000€
OCASIÓN

Z.PL CATALUNYA ¡Vivienda 
90m2 como nueva! Calidad de 
acabados y amplia. Con patio 
12m2, 2 baños y parquet.

165.000€

Ref.13892

SOBRE AMPLIA AVDA 1º altura 
de 80m2 en perfecto estado. 
Balcón con vistas despejadas y 
calef. Buena situación. 

72.000€

Ref.14014

¡CERTIFICADO ENERGÉTICO
GRATIS!

Consulte condiciones de la 
promoción en nuestras ofi cinas

“Descubrir una ocasión no 
es difícil, lo difícil es ser el 
primero en hacerlo”.

Joan F. Castillo
Asesor Inmobiliario

Z. FRANCESC MACIÀ En zona 
ajardinada y peatonal. Primer 
piso de altura exterior, con 3 
dormitorios y calefacción.

67.000€

Ref.14094

PLAZA CATALUNYA Vivienda 
con buenas características! Piso 
reformado con ascensor. Dispone 
de 3 habs, balcón, parquet y calef.

99.000€

Ref.13655

Z.PL.ITALIA Piso con terraza 
a nivel 70m2, en fi nca reciente 
construcción. Gran cocina offi ce 
y dormitorios amplios.

268.000€

Z. JARDILAND Vivienda 
seminuevo de 4 dormitorios, 
exterior al 100%, rodeado de 
parques y jardines. Pk y trastero

Z. CTRA. MATA 1º piso 
restaurado sin pasillos, de 3 
habitaciones, balcón y cocina 
offi ce excepcional ampliada.

CERDANYOLA NORTE Piso a 
estrenar de 56m2 con parking 
y trastero incluidos en el precio. 
Exterior y luminoso.

Ref.14137

Ref.14063

CENTRO HISTÓRICO Piso 
complet. reformado a estrenar. 
De 2 habitaciones dobles y 
salón con cocina integrada. 

69.000€

Ref.14005

Ref.140131

DESTACADO  
OCASIÓN

Ref.13950

Z. AVDA. GATASSA 1er piso 
completamente reformado, 3 
habitaciones, patio de 18m2, 
calefacción y a/a. Con ascensor.

96.000€

210.000€ 345.000€

149.000€

Z. JUZGADOS Vivienda amplia 
de 110m2 totalmente actualizada 
e impecable de 3 dormitorios y 
patio de 12m2. 

149.000€

Ref.14069

70.000€

Z. PINTR CUSACHS Piso 
reformado nuevo a estrenar, 
con 2 habitaciones, baño amplio 
y armarios empotrados.

CENTRO En fi nca de reciente 
construcción. Piso luminoso, con 
imagen actual, 2 dormitorios + 
despacho. Pk opcional.

Ref.14142 OCASIÓN

115.000€

VIA EUROPA Piso seminuevo 
de 75m ², 2 habitaciones, 1 baño, 
balcón tipo terraza, parking y 
trastero incluido.

Ref.14103

OCASIÓN

PL. TERESES Casa de 200m2 
reformada totalmente, acabados 
de diseño, con 5 habitaciones, 
3 baños y garaje. 

Ref.30494

345.000€

Z. LA LLANTIA Vivienda de 98m2 
de 4 dormitorios, totalmente 
actualizada con gran terraza 
superior de 100m2. 

179.000€

de los clientes

Casa de 200m2 
reformada totalmente, acabados 
de diseño, con 5 habitaciones, 

PEPITA GRABULOSA
“Agradezco a Urbenia la gran 
capacidad de gestión que han 
mostrado en la venta de mi piso ”.

VIA EUROPA Piso totalmente 
exterior con bonitas vistas, 
imagen impecable, 3 dormit, 2 
baños y terracita.

Ref.14143

VIA EUROPA Espectacular ático 
con terraza de 75m2 a nivel de 
salón, exterior en su totalidad 
con 4 dormitorios y parking. 

OCASIÓN
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El millor pressupost per reformar la teva cuina

www.amidacocinas.com 

Preu del mobiliari instal·lat, de la cuina fotografiada  3.381€
Demanar pressupost per la web 5% dte -169€ 3.212€
Promoció Amida tardor-hivern 15% dte -482€ 2.730€
Si la instal·les tu 10% dte -273€ 2.457€
Pack electrodomèstics, amb 5 anys de garantia  2.590€
Promoció descompte de L’I.V.A. (fins el 31 de desembre)  -450€ 2.140€

Encimera de Silestone:
De 2 cm de gruix amb faldó ingletejat fins a 6 cm d´alçada
+ forat pica sota encimera.

PREU TOTAL DE LA CUINA AMB ELS DESCOMPTES  5.629€
Preu total de la cuina sense descomptes  7.003€

El Pack inclou: forn multifunció NODOR, placa inducció NODOR, cam-
pana 90 cm NODOR, microones integrat NODOR, pica sota encimera 
cuadrada 50x40 NODOR, griferia exclusive, rentavaixelles integrat AEG, 
frigorífic integrat BALAY.

Els descomptes s´aplicaran a qualsevol dels nostres models i dissenys de cuina, qualsevol marca 
d´electrodomèstic i qualsevol model de Silestone.
Garantia per escrit de totes les nostres marques. Garantia per escrit de les nostres feines.

1.032€

Exposició: Rda. Països Catalans 39, pis (Can Soleret) Sortida 100 C-32 (Mataró Parc), Mataró, P Gratis
Horari: de dilluns a dissabte de 10 a 13:30h  i de 17:20h

Tel. 93 799 99 95 · www.amidacocinas.com · amida@amidacocinas.com 

financiï el 100% de la seva compra a 18 mesos al 0% d´interès!
A més, fins el 31 de desembre del 2013, per qualsevol compra superior a 4.000€

li REGALEM ĹASSEGURANÇA DE CASA seva durant 1 any valorada en 195€.... consulti condicions.

Que la teva cuina sigui més pràctica
més còmoda i més econòmica.

CP AMIDA 1597.indd   1 16/10/13   11:11
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