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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 

¡LA MEJOR INVERSIÓN EMPIEZA POR EL MEJOR PRECIO!
¡INFÓRMESE SIN COMPROMISO!

Ref.00170 CERDANYOLA ¡OCA-
SIÓN! ESQINERO, LUMINOSO. 3 
hab., BALCÓN, baño con bañera. 
Terraza com. con TRASTERO prop.

   50.000€                     G          

Ref.12581 PARC CENTRAL              
MUCHA LUZ, AA. 3 hab., ventanas 
grandes, galería, baño con ducha. 
¡INVERSIÓN SEGURA!

   56.000€                      T          

Ref.00740 LA LLANTIA 3 HAB. + 
PATIO + BALCÓN. 77 m2, come-
dor de 18 m2, baño completo. Fi-
nanciación a su medida.    
 

     60.000€                      T

Ref.00333 CERDANYOLA AS-
CENSOR, BALCÓN. 71m2, 3 hab. 
(2 dobles), comedor de 25 m2, 
baño con ducha. ¡Buen estado!                       

   65.000€                    E       

CENTRE
Ref. 13055:  1 hab doble (balcón).......................................395€/mes T 
PERAMÀS 
Ref.12367: 3 hab (balcón)...................................................480€/mes T
Ref.12982: 2 hab+trastero (dúplex, AA)..............................650€/mes T
EIXAMPLE
Ref.13134: 3 hab. (pl.baja con patio)...................................550€/mes T
Ref.00688: 3 hab (amuebl.,equipado, ascensor)...............650€/mes T
HAVANNA
Ref.02860: 3 hab (cerca playa, amuebl, equip.).................600€/mes T
LLANTIA
Ref.12656: 3 hab (amuebl, balcón).....................................425€/mes T
Ref.02772: 3 hab (115m2 con vistas)..................................500€/mes T
VIA EUROPA
Ref.12889: 1 hab (pl. baja, terraza, patio)...........................500€/mes T
Ref.02702: 1 hab (amueblado, terraza)..............................600€/mes T
Ref.12511: 3 hab (Pk., ascensor, AA).................................750€/mes T
CERDANYOLA
Ref.02578: 1 hab (Pk, ascensor)............................................400€/mes T 
Ref.13170: 3 hab (1 mes de fi anza, amuebl.)...........................430€/mes T 
Ref.12639: 2 hab (pl. baja, terraza 32m2)................................475€/mes T
Ref.13310: 3 hab (total. reformada).........................................600€/mes T
Ref.13315: 4 hab (terrassa 35m2., trastero).............................650€/mes T
ESCORXADOR
Ref.12388: 4 hab (amuebl., equip)..........................................650€/mes T

Ref.13273 CERDANYOLA 
NORD PLANTA BAJA REFOR-
MADA. Tiene 3 habitaciones 
(2 dobles), baño con ducha, 
balcón, puerta blindada. 

   68.000€                     T         

¡SUPER OFERTA!

Ref.12208 PERAMÁS ASCEN-
SOR, BALCÓN.  80 m2, 3 hab. 
(2 dobles), baño con bañera, AA, 
¡Zona céntrica!     

  106.000€                   T          

Ref.02503 CERDANYOLA AS-
CENSOR. 90 m2, 4 hab., baño 
y aseo, BALCÓN, calefacción.                        
¡REBAJADO!

  127.500€                      T          

¡OPORTUNIDAD! Ref.12941 CENTRE ESTU-
PENDO PISO de 3 hab + 
TRASTERO. 90 m2, balcón, 
cocina amplia, baño con ducha, 
parquet. ¡Pocos vecinos!

 110.000€                      T          

PISOS DE VENTA PISOS DE ALQUILER

Ref.00699 VIA EUROPA ASCEN-
SOR, 4 HAB. + TRASTERO.    2 
baños, comedor 28 m2, BALCÓN 
14 m2, calef., parquet. JARDÍN 
com. ¡PK INCLUIDO!      

    219.000€                    T          

Ref.13062 EIXAMPLE ÁTICO 
DÚPLEX, PISCINA COM. 2 hab.+ 
TRASTERO, baño y aseo, balcón, 
buhardilla, TERRAZA de 50 m2, 
calef.  ¡PK ICLUIDO!                            

    229.000€                     T          

Ref.13271 CENTRE PISO 
CÉNTRICO. 1 hab. dob, amplio 
comedor, baño con bañera, BAL-
CÓN. ¡A 20 m. playa y estación!

     450€/mes                  T

Ref. 12857 MOLINS ¡AMUEBLA-
DO, EQUIPADO, REFORMADO!  
3 hab. (2 dob),  cocina off, parquet, 
BALCÓN, calef., ASCENSOR.           

   550€/mes                 T

¡LE OFRECEMOS LOS MEJORES
  PRECIOS DE PISOS DE ALQUILER!

¡REBAJADO!

¡REBAJADO!

1P Finques Rosselló.indd   2 12/11/13   16:15
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Elige entre nuestra amplia gama de fondos de Renta Fija, Renta Variable, 
Mixtos y fondos con objetivo concreto de rentabilidad.

Acude a cualquier Oficina BBVA y te ayudamos a elegir el que más 
te interesa.

 *Bonificación de 2% bruto del importe traspasado. Oferta aplicable a los traspasos procedentes de fondos de inversión no gestionados ni comercializados por el Grupo BBVA, que tengan 
como destino fondos adheridos a campaña de bonificación entre el  01/07/2013 y el 30/09/2013. Límite de bonificación de 10.000 euros por partícipe, por el conjunto de traspasos reali-
zados en dicho período. El partícipe deberá mantener las participaciones objeto de bonificación durante un plazo de permanencia mínimo establecido en el Boletín de adhesión. En caso 
de incumplimiento se producirá el recobro de la bonificación por el importe bruto. Se aplicará la fiscalidad vigente en el momento del abono o devolución de la bonificación. Promoción 
sujeta a las condiciones recogidas en el Boletín de adhesión.

Trae tus fondos de inversión y consigue una 
bonificación del

% 

del importe*  
traspasado al instante.

Sin título-1   1 13/11/13   12:56



Tens sensació 
d’inseguretat?

L’ENQUESTA

LA PREGUNTA

Vota l’enquesta a 

davant de totdavant

Era la Setmana Santa de l’any 1998 quan un grup de 
lladres professionals, presumptament amb la cooperació 
d’un exempleat, es van dedicar a buidar les caixes de se-
guretat de la seu de Caixa Laietana, llavors a la plaça de 
l’Ajuntament de Mataró. Fins al moment, és el furt de ca-
racterístiques similars més important que s’ha produït a 
Catalunya. Sembla que els autors podrien formar part d’una 
màfi a marsellesa. O italiana. O de cap de les dues, ja que 
encara se’n desconeix la identitat. Tampoc ha transcendit 
la identitat del col·laborador que els va facilitar informació 
vital per realitzar aquest cop, com ara assegurar que les 
càmeres de seguretat eren simplement decoratives. Què 
se’n pot esperar d’aquesta entitat?

Estiu del 2007: Diverses entitats gestores de fons 
d’inversió dels Estats Units fan fallida al desplomar-se 
el valor de diversos actius basats en la compra de deute 
a causa de l’increment de l’índex de morositat creditícia 
d’hipoteques d’alt risc. Aquest fenomen té repercussió a 
Europa, ja que diverses entitats bancàries havien exposat 
fons i SICAVs a aquest producte. Entre aquestes, només 

FIRMA
OPINIÓ ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL

Voldries la liberalització 
d’horaris comercials?

JORDI FERNÀNDEZ I FÀBREGAS

La caixa d’estalvis de Mataró
www.totmataro.cat

NÚM. 1601
DEL 15 AL 21 DE NOVEMBRE DE 2013

JOSEP IBERN,
EXPRESIDENT C.LAIETANA

JOAN VIVES,
DIVULGADOR MUSICAL

una catalana. Sí, Caixa Laietana. La història més recent 
de l’entitat, per desgràcia, la tenim més present: Els ru-
mors de fusió amb Caixa Penedès, la fusió freda amb sis 
entitats espanyoles, la constitució de Bankia, la sortida 
a borsa i la seva nacionalització. Així s’acaba la història 
d’una entitat centenària, amb seu a Mataró i arrelada a 
tota la comarca. S’acaba la seva història, però deixa un 
rastre que segurament costarà d’esborrar. 

Mentrestant, Bankia s’està dedicant a fer obres a di-
verses ofi cines. Potser és per millorar la imatge, però, 
sincerament, la imatge que m’ofereix una entitat res-
catada amb diners públics que es dedica a fer reformes 
amb aquests diners no és precisament de confi ança. 
Com tampoc ho és la imatge que van transmetre els ex-
presidents de Caixa Laietana i Bankia, juntament amb 
l’actual president d’aquesta última, en seu parlamentària. 

Amb tot això: amb quines entitats bancàries treballen 
l’Ajuntament de Mataró i les empreses públiques munici-
pals? No és hora de retirar la confi ança a aquesta entitat 
que ja no té ni la seu a la ciutat?

58,3%  Sí.

41,7%  No.

0%  Ns/Nc.

 TOT I EL COMPROMÍS QUE ES COMENÇARAN LES OBRES DE LA NOVA ESCOLA  TOT I EL COMPROMÍS QUE ES COMENÇARAN LES OBRES DE LA NOVA ESCOLA  TOT I EL COMPROMÍS QUE ES COMENÇARAN LES OBRES DE LA NOVA ESCOLA  TOT I EL COMPROMÍS QUE ES COMENÇARAN LES OBRES DE LA NOVA ESCOLA 
EL 2014, LA COMUNITAT DE L’ANGELETA FERRER SEGUEIX FENT PRESSIÓ COM EL 2014, LA COMUNITAT DE L’ANGELETA FERRER SEGUEIX FENT PRESSIÓ COM EL 2014, LA COMUNITAT DE L’ANGELETA FERRER SEGUEIX FENT PRESSIÓ COM EL 2014, LA COMUNITAT DE L’ANGELETA FERRER SEGUEIX FENT PRESSIÓ COM 
DIJOUS ABANS DEL PLE.DIJOUS ABANS DEL PLE.

ANNA ALUART

CASTIGAT    En la seva primera aparició 
pública en mesos no va demanar perdó 
ni va mostrar arrepentiment per res de 
l’estafa de les preferents. 

APLAUDIT  Comença la Setmana de 
Música Antiga, que segueix sent un 
exemple de com no perdre referents 
tot i les estretors econòmiques. 

tot davant 1601.indd   1 13/11/13   10:17



Al mercat, molt més
que un bon producte.

MATARÓ CIUTAT DE MERCATS www.mataro.cat

GIMCANAINFANTIL

DISSABTE 16DE NOVEMBRE
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*Des de Mataró: establiment de trucada: 0,34 euros, IVA inclòs. Cost/minut: 0,26 euros, IVA inclòs, tarifat per segons. Des de fora de Mataró: 807 11 70 10: establiment 
de trucada: 0,19 euros, IVA inclòs. Cost/minut: 0,74 euros, IVA inclòs, tarifat per segons Horari: de dll. a dv., de 8 a 19 h. Agost: de dll. a dv. de 8 a 15 h.

Ajuntament 
de Mataró @matarocat / @trobamataro Ajuntament de Mataró / Troba Mataró

WhatsApp 606 614 307Telèfon d’atencióciutadana*: 010

Olora, busca, tasta, pregunta, riu, emprova’t, deixa’t Olora, busca, tasta, pregunta, riu, emprova’t, deixa’t 
recomanar i descobreix jugant les petites coses que recomanar i descobreix jugant les petites coses que 
fan que comprar als mercats de Mataró sigui tota 
una experiència.

#MercatsMataró

Comparteix amb fotos i vídeos la teva experiència de comprar als mercats

Al mercat, molt més
que un bon producte.

MATARÓ CIUTAT DE MERCATS www.mataro.cat

GIMCANAINFANTIL
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Ajuntament 
de Mataró @matarocat / @trobamataro Ajuntament de Mataró / Troba Mataró

WhatsApp 606 614 307Telèfon d’atencióciutadana*: 010

#MercatsMataró
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Una joventut de rock’n’roll

Antonio Jiménez, originari de 
Càceres, criat a un petit poblet, Tor-
remocha, ha viscut des que tenia 
onze anys a Mataró. Nascut el 1946, 
Jiménez visitava sovint el Parc Cen-
tral. La font del recinte és objecte 
de moltes fotografi es històriques. En 
aquest, la instantània refl ecteix “la il-
lusió que em va fer tenir el que va ser 
el meu primer vestit”, relata Jiménez, 
que recorda la seva joventut amb es-
pecial nostàlgia. Explica que “volia 
ser bailaor” i que aquesta obsessió 
el va portar a estimar “el fl amenc, 
la rumba i sobretot el rock’n’roll de 
l’època de les mini-faldilles”. 

Feina per a tothom
Però a banda de l’oci i l’esbarjo, 
Jiménez afi rma que “la gent de la 
meva generació hem treballat molt 
i de moltes coses diferents”. Ell va 
treballar per Antonio Gassol, però 
també en un taller, en una crista-
lleria i en una casa de mobles. “No 
teníem estudis, però com que hi 
havia feina per a tothom, treballà-
vem allà on ens pagaven més”. Ara, 
tanmateix, està convençut que tot 
plegat ha canviat molt, però conclou 
que “encara hi ha jovent disposat 
a estudiar i a tirar endavant sense 
perdre’s per altres camins”.  

MIREIA BIEL

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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L’Espai Gatassa reobrirà a principis del 2014 com 
a nou equipament de la ciutat

Abans de fi nals d’any es 
defi niran els usos de l’antic 
Espai Laietana

El tancament de l’antic Espai Laie-
tana va ser, l’estiu del 2011, el 
primer indici de la desfeta de l’obra 
social de Caixa Laietana. Aquell 
espai d’ús de la gent gran de Cer-
danyola era un equipament que vivia 
de portes endins però concentrava 
una activitat i unes complicitats de 
gran importància pel seu miler llarg 
d’usuaris. Van recollir signatures i 
els seus responsables van assegurar 
que reobriria. Des de llavors res. Ben 

aviat tornarà a obrir portes. 
El Ple Municipal de la setmana 

passada va donar compte del con-
veni signat entre la Fundació Iluro i 
l’Ajuntament perquè els 2.000 me-
tres quadrats d’instal·lacions reobrin 
en els pròxims mesos, a principis de 
2014. El seu accés serà universal i 
els seus usos es determinaran des-
prés d’un procés participatiu entre 
els diferents consells territorials. 

En conegut temps de vaques 
magres, l’Ajuntament ha de buscar 
noves fórmules per tenir noves “fo-
tos”. Ja no hi ha inauguracions però 
en canvi es poden presentar opor-
tunitats com aquest conveni per al 

EQUIPAMENTS
NOTÍCIA

TEXT: CUGAT COMAS

és notíciaés www.totmataro.cat

FOTOS: ANNA ALUART

denominat Espai Gatassa –i també 
per a un altre equipament, l’antic 
casal d’avis, també de Laietana, al 
carrer Siete Partidas de Rocafonda–  
amb la Fundació Iluro. El govern i al 
seu capdavant l’Alcalde, revesteixen 
de total simbolisme la “recuperació” 
d’aquest equipament i la mateixa 
entesa amb la Fundació referma 
la complicitat que hi ha entre les 
dues institucions veïnes a la Plaça 
de l’Ajuntament. 

2.000 metres ben equipats
L’Espai Gatassa no té defi nits per a 
quins usos obrirà. Això sortirà del 
procés entre consells territorials, 

GIL-CAR, S.L.
AUTOMÒBILS

Paguem al comptatPaguem al comptat

COMPREM
EL SEU VEHICLE

STOCK
PERMANENT
+ DE 30 COTXES D’OCASIÓ
Avinguda del Maresme, 133
08302 Mataró, Barcelona
T 937 57 46 30

MÀXIMA SERIETAT

CONFIANÇA

100%
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entitats de Cerdanyola i el mateix 
pla que en surti. A partir d’aquí i 
dels 24.000 euros anuals en con-
cepte de lloguer que l’Ajuntament 
abonarà a la Fundació Iluro a canvi 
de poder gestionar l’espai, la ciutat 
“guanya” el que l’Alcalde Joan Mora 
no es reservava a qualificar com “un 
equipament de primera magnitud, 
completament equipat i amb algun 
acabat de qualitat que ens feia por 
que se seguís degradant i ara podrà 
quedar a disposició del barri i de 
tota la ciutat. Són 2.000 metres 
quadrats “plens d’oportunitats”, se-
gons el regidor de cultura Joaquim 
Fernàndez.

El PSC ja ha demanat que l’Espai 
Gatassa sigui el nou Casal de la Gent 
Gran de Cerdanyola i que l’actual 
serveixi pel Centre Cívic. Lligar 
l’activitat del futur equipament al 
Centre Cívic ja forma part dels plans 
de l’Ajuntament que té clar, però, 
que tot l’equipament ha de possi-
bilitar actes de magnitud de ciutat.

A l’Espai Gatassa hi ha, a 
més d’uns jardins amplis, aules 
d’ordinadors, sales polivalents, una 
sala d’actes amb capacitat per a 
130 persones que, exceptuant els 
teatres, seria la de més capacitat 
de Mataró, un gimnàs o vestidors. 
“És un equipament del tot equipat 
en el que ja s’hi podria entrar i que 
ara torna ja per a tota la ciutat”, va 
dir l’Alcalde. Preguntat sobre el preu 
del lloguer, Joan Mora assegura que 
“és totalment simbòlic, amb aquest 
lloguer no es resol cap dels proble-
mes de la Fundació Iluro i permet 
que tota la ciutat guanyi aquest es-
pai, que torni al poble”. 

 El patrimoni de la Fundació

Sense ser gaire amant dels micròfons, la Fundació ja ha fet passes, com 
la cessió de la seu a les Aules Sènior, aquests convenis amb l’Ajuntament 
o el manteniment del Premi Iluro. Això sense comptar amb l’obertura 
universal de la Biblioteca dita popular de la Plaça de l’Ajuntament, la 
resolució definitiva de la qual és el gran cavall de negociació entre ad-
ministracions i una entitat que viu –segons es comenta– en l’extrema 
delicadesa econòmica, ja que el famós fons econòmic heretat de l’antiga 
Laietana ja no dóna per a més. La fórmula de cessió feta ara amb l’Espai 
Gatassa podria servir per a la biblioteca, així com també una possible 
concertació públic-privat del servei o fins i tot l’ingrés de la mateixa a 
la xarxa de biblioteques de la Diputació. 

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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Bankia cedirà 10 pisos per a la borsa 
de lloguer social de l’Ajuntament   

En un acte sense presència dels 
mitjans per exprés desig de l’entitat 
bancària, l’Ajuntament de Mataró i 
Bankia van signar dimecres passat 
que deu pisos buits de l’entitat a 
la ciutat passin a formar part de la 
borsa d’habitatge de lloguer social. 
L’Ajuntament aconsegueix així la pri-
mera concreció del seu pla per posar 
els pisos buits de 
les entitats fi nan-
ceres a disposició 
d’aquest tipus de 
lloguer després 
que fa dies ele-
vés a 400 el nombre d’habitatges 
que caixes i bancs tenen en desús 
a la ciutat. 

HABITATGE
NOTÍCIA REDACCIÓ

Es destinaran a afectats per 
desnonaments que pagaran 
entre 150 i 200 euros al mes 

L’Escola Balmes estrena 
Aula de Música amb el 
Conservatori del Liceu 

L’entesa que durant molts anys hi 
ha hagut entre l’Escola Balmes, el 
Conservatori de Música del Liceu i 
el Centre Catòlic de Mataró –que 
comparteixen instal·lacions entre La 
Riera i la Plaça dels Bous– ha donat 
els seus fruits en forma d’iniciativa 
pedagògica i curricular adreçada a 
millorar la formació musical dels 
alumnes. 

El conveni entre entitats es va 
signar el passat mes de juliol, però 
tot just acaba de consolidar-se amb 
la construcció d’una nova Aula de 
Música, llesta per tal de proporcio-
nar als estudiants un entorn adient 
amb tot el material que necessiten. 

D’Inicial a Primària
Primer, el programa s’implementarà 
al Cicle Inicial, a través d’una pro-
va de nivell que permetrà conèixer 
el nivell dels alumnes de tercer de 
primària que es vulguin incorporar 
a l’activitat. Després, i progressi-
vament, hi podrà accedir tota la 
Primària dins l’horari lectiu del 
col·legi. 

Cal destacar que la iniciativa 
s’inscriu en la fi losofi a general de 
l’Escola Balmes: concebre els co-
neixements musicals com una part 
imprescindible dins l’esquema de 
formació general de tots els nens 
i nenes. 

 

EDUCACIÓ
NOTÍCIA BERTA SEIJO

El centre enceta aquest curs 
un nou projecte d’innovació 
pedagògica      

ciutatciutat

L’Alcalde Joan Mora va signar 
l’acord amb Joaquim Saurina, di-
rector territorial de Catalunya Nord 
de Bankia.

Els pisos passaran a formar 
part d’una borsa de lloguer social 
especial per a famílies desnona-
des o que corren el risc de ser-ho 
per estar immerses en un procés 
judicial d’execució hipotecària. 
L’Ajuntament s’encarregarà del pro-
cés d’assignació dels habitatges a 

les persones més 
necessitades, prè-
via valoració per 
part dels serveis 
socials munici-
pals. El preu del 

lloguer oscil·larà entre els 150 i els 
200 euros mensuals i el termini del 
contracte serà per 5 anys. 

El preu del lloguer 
oscil·larà entre els 
150 i els 200 euros 

mensuals

CEDIDAS.RUIZ

  Condicions d’accés

La condició per accedir a aquest arrendament d’interès social és: haver 
perdut l’habitatge habitual com a conseqüència d’un procés d’execució 
hipotecària o estar en procés de reclamació judicial. Es prestarà espe-
cial atenció a la gent gran, víctimes de violència de gènere o persones 
amb discapacitat o en risc d’exclusió social. Durant la reunió, el director 
territorial de Catalunya Nord de Bankia, Joaquim Saurina va dir que 
“davant el problema creixent en relació a l’habitatge, i dins les nostres 
possibilitats, ens congratula haver trobat aquesta via de suport a les 
iniciatives socials de la ciutat de Mataró.” L’alcalde de Mataró, Joan 
Mora, va sol·licitar als directius de bancs i caixes que aportin aquests 
habitatges buits a la borsa de lloguer social, propòsit que persegueix 
des de fa temps la Comissió especial mixta per prevenir i evitar els 
desnonaments de Mataró.  

Tot mnoticies 1.indd   1 12/11/13   12:58



La CGT veu “repressió sindical” 
contra el seu secretari general

La federació comarcal del Ma-
resme de la CGT ha fet públic un 
comunicat en el què denuncia 
l’acomiadament del seu secretari 
general Joan Carles Benito per part 
de l’empresa Saba Aparcaments. Per 
la CGT és “un acomiadament clàssic 
de repressió sindical amb el qual el 
que es pretén és fer callar les veus 
crítiques dins la plantilla i sembrar 
la por perquè ningú faci oposició, 
denunciï o convoqui mobilitzacions 
contra l’empresa”. 

Benito és un històric del sindi-
calisme i els moviments socials 

de la comarca i segons el sindicat 
havia sigut molt crític amb els pac-
tes entre comitè de treballadors i 
empresa i que contemplen, segons 
el sindicat, diferències salarials de 
800 euros.

També segons la CGT l’aco-
miadament del seu secretari general 
pretén aturar la presentació de la 
candidatura del sindicat a les elec-
cions sindicals d’una empresa amb 
benefi cis de 3,3 milions d’euros 
el darrer exercici i propietat de La 
Caixa. Segons la nota sindical “hi ha 
una persecució sindical, un assetja-
ment i repressió clara contra aquests 
líders sindicals, amb les reformes 
laborals dels respectius governs hem 
anat 40 anys enrere”. 

SOCIETAT
NOTÍCIA REDACCIÓ

El sindicat acusa l’empresa 
Saba de purgar l’històric Joan 
Carles Benito 
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Cessen “de mutu acord” 
el gerent de la companyia 
d’aigües

Miquel Rey desvincula la 
sortida de Llorenç Alerm del 
cas Dòria    

El consell d’administració d’Aigües 
de Mataró va aprovar la setmana 
passada el cessament del director 
gerent de la companyia, Llorenç 
Alerm. L’acord tindrà efectes a fi nals 
d’any i durant uns mesos serà un co-
mitè de direcció qui n’assumeixi la 
gerència fi ns que es proposi el nom 
del nou cap. 

El President de la companyia 
i regidor de l’Ajuntament Miquel 
Rey va explicar que esperen que el 
nou gerent provingui de la mateixa 
plantilla municipal i va desvincular 
la sortida d’Alerm del cas Dòria. 

POLÍTICA
NOTÍCIA REDACCIÓ

ARXIUARXIU

Tot C-18 mataro noticies 1601.indd   1 13/11/13   18:13



‘’les coses que vaig fer les vaig fer bé’’.
En relació amb la seva retribució, 

Josep Ibern va dir que la remunera-
ció total que rebia com a president 
de Caixa Laietana i com a màxim 
responsable de l’obra social, era de 
l’entorn de 500.000 euros l’any. 
També va admetre que quan va 
marxar de l’entitat, va rebre una 
indemnització de 20 dies per any 
treballat, mig milió d’euros, i un pla 
de pensions de 8 milions d’euros 
després de 27 anys de servei laboral 
a Caixa Laietana. Ibern va explicar 
que ell va demanar cobrar ‘’només’’ 
20 dies per any treballat per ser 
un dels treballadors de l’ERO que 
marxés amb menys dies per any 
treballat i amb una indemnització 
en xifres absolutes per sota d’altres 
directius seus.

“Sense voluntat d’engany”
Ibern va assegurar en resposta que 
no es pot qualifi car de ‘’frau’’ les 

Josep Ibern va esquivar qualsevol 
acusació i va negar tota culpa en la 
seva compareixença dilluns passat 
al Parlament. El missatge central 
que va enviar l’exdirector general i 
expresident de Caixa Laietana en-
tre el 2008 i el 2012, va ser que la 
decisió d’entrar en la fusió freda del 
naixement de Bankia va ser la millor 
opció per Caixa Laietana, i que tot 
el que va passar després d’aquesta 
fusió del 2011 no era responsabi-
litat de l’entitat perquè només era 
una societat tenedora d’accions del 
2,11% del capital de Bankia i ja ‘’no 
podia fer res, no es tenia cap força 
perquè tot estava en mans de Ban-
kia’’. En relació amb les preferents, 
Ibern va admetre que en va com-
prar 59.000 euros i els va perdre i 
va criticar la decisió de Bankia de 
convertir-les en accions, ‘’tot i que 
no hi va haver voluntat d’engany’’.

L’expresident se sent satisfet per la 
feina feta des del seu càrrec dient que 

Ibern no demana perdó ni admet responsabilitats 
Critica la decisió de convertir en accions les emissions de preferents i nega “voluntat d’engany”

PREFERENTS
NOTÍCIA REDACCIÓ- ACN

ciutatciutat

emissions de preferents on han in-
vertit unes 15.000 persones de la 
comarca del Maresme perquè en cap 
cas, ni per part de Caixa Laietana, 
ni per part de cap caixa, va haver-hi 
voluntat d’engany’’. L’expresident de 
Caixa Laietana  va considerar que la 
decisió de Bankia de convertir les 
preferents en accions sí que va ser 
una mala solució per als estalvia-
dors, com ha demostrat la situació 
que s’ha creat i que ha provocat el 
problema de les preferents no per 
les emissions sinó per la manera 
com s’han resolt les emissions de 
productes híbrids. 

L’expresident de Caixa Laietana 
va reconèixer que ell havia subscrit 
un total de 59.000 euros en prefe-
rents i que les va comprar perquè 
creia amb l’entitat. Josep Ibern va 
rebutjar el convit a demanar perdó 
que li va fer un dels membres de la 
comissió: “No he de demanar perdó 
perquè no vaig fer res malament”. 

www.totmataro.cat
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CEDIDES

 Rato nega que s’obligués al bescanvi de preferents per accions

L’expresident de Bankia, Rodrigo Rato, va afi rmar, en el transcurs de la in-
tervenció davant la comissió d’investigació de les caixes al Parlament, que 
a cap client de Caixa Laietana se’l va obligar a fer un bescanvi de preferents 
en accions de l’entitat. Rato va defensar que durant el seu mandat com 
a president, entre el gener del 2010 i el maig del 2012, no es va fer cap 
emissió de productes híbrids per aconseguir capital, ni en preferents ni en 
deute subordinada ni perpètua. En relació amb les emissions de preferents 
domiciliades a paradisos fi scals, Rato va dir que tot i que ell no havia fet 
cap emissió com a president, si s’havia fet per part del sistema fi nancer se-
ria perquè era legal. 

tot ciutat ibern.indd   1 12/11/13   16:11



T 937 985 592
Riera de Cirera, 22 baixos · Mataró
dental2mataro@gmail.com
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Dental
Clínica Dental Mataró

tu centro dental

HIGIENE

NUEVO BLANQUEAMIENTO INTEGRAL

IMPLANTE DENTAL

EMPASTESCORONA CERÁMICA

RELLENO PRÓTESIS
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PRECIOS ESPECIALES 3ª EDAD
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· Dr. Carles Ros Valls COEC: 6466
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MATARÓ

L’Havana

 

L’Havana

El barri de l’Havana ha crescut 
a la zona de ponent de la ciutat. 
Ha crescut a redós dels fl uxes in-
terns dins la mateixa ciutat com 
un apèndix amb vida pròpia del 
que seria l’ecosistema del Centre 
i l’Eixample. Quan es diferencia 
estètica, socialment i sociològica-
ment dos Matarós diferents –una 
tendència perillosa– sovint es parla 
del Mataró d’entre Rondes i el Ma-
taró de fora de Rondes. Sent com és 
una zona geogràfi cament accessòria, 
l’Havana queda inclosa dins la pri-
mera meitat.

L’Havana és un barri a qui se li nota 
l’herència pesquera, perquè mira 
el mar i perquè s’hi respira aquest 
ambient que deixa traspuar la brisa 

a través de carrers amb pisos majori-
tàriament de poca alçada, tendència 
que la segona meitat del segle XX es 
va entossudir en negar fent-hi un 
Skyline particular que, també s’ha 
de dir, el barri ha acabat convertint 
en entrenyable. 

La zona més alta i propera al Pa-
lau va ser pol d’activitat industrial, 
l’Havana és avui un dels barris re-
sidencials més buscats i cotitzats. 
Aquesta puixança com a barri tam-
bé ha tingut resposta econòmica 
sent una zona on, tot i poder créixer 
molt, té moltíssima força el comerç 
de proximitat i de venda detallista. 
El ponent que era pescador primer 
i industrial després té cada cop més 
encant comercial.  

Herència pesquera, 
ambient residencial

barri a barri

Preu implants dentals:Preu implants dentals: 600600600€€€
Si et fas amb nosaltres els teus implants Si et fas amb nosaltres els teus implants 
tindràs una neteja gratuïta i un 
descompte especial en la resta de  en la resta de 
tractaments.
FINANCEM A 12 MESOS 
SENSE INTERESSOS

Camí Ral, 127 baixos · Mataró
T 937 419 112 · M 653 990 200
www.loudent.es · clinicaloudent@yahoo.es

PROMOCIÓ 
IMPLANTS 2013
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L’escola AnxanetaL’Havana
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“Ha vingut molta gent nova a viure al barri”

El Bar La Reforma és un clàssic de 
l’Havana. Quants anys fa que sou al 
barri?
Fa més de 100 anys que estem a la 
plaça de l’Havana. Aquest bar ja era 
dels meus besavis i des de fa uns 
7 anys, quan es va jubilar el nostre 
pare, el portem amb el meu germà. 
Som la quarta generació

En tots aquests anys hi ha hagut molts 
canvis. Com els heu viscut?

El barri ha canviat moltíssim. Els 
meus avis explicaven que per aquí 
davant hi passava la carretera i 
la principal clientela eren els ca-
mioners que paraven. Ha anat 
evolucionat de mica en mica, cada 
cop amb més vivendes. Després de 
la caserna de la Guardia Civil que hi 
va ser molts anys hi van fer l’escola 
de l’Anxaneta i això ha suposat un 
gran canvi. Es veu un tipus de gent 
diferent, ha vingut molta gent nova 
a viure al barri.

Quin és el secret d’aquests més de 100 
anys al barri?

BARRI A BARRI
L’HAVANA REDACCIÓ

Entrevista a Jordi Blanchart, 
del Bar La Reforma de la 
Plaça de l’Havana

Igual que nosaltres portem el negoci 
de forma familiar, intentem tractar 
de la mateixa manera les persones 
que vénen al bar. Se’ns pot arribar 
a agafar confi ança i fugir del típic 
tracte entre client i cambrer. Aquí 
tenim clients de fa molts anys.

Alguna cosa que no t’agradi del barri?
Principalment, la neteja i el man-
teniment. El servei de neteja va 
millorant però sobretot els caps de 
setmana ens sentim una mica aban-
donats. A més, aquí a la plaça hi ha 
una zona enjardinada i unes palme-
res que no estan gaire cuidades.

barri abarri L’Havana
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A més del seu habitual servei com a 
punt de trobada de la gent del barri, 
ja sigui per esmorzar, fer el vermut 
o menjar un bon entrepà, el Bar La 
Reforma és aquests dies un dels 
punts de recollida de la campanya 
apadrinada per Andrés Iniesta per 
aconseguir joguines pels nens i ne-
nes que han de passar el Nadal als 
hospitals de Catalunya.

Punt de trobada solidari

www.totmataro.cat
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Jordi  
Blanchart
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Can Marfà: l’equipament més esperat del barri

“L’antiga sirena de Can Marfà mar-
cava el ritme de la vida al barri de 
l’Havana igual que les campanes de 
Santa Maria ho fan al centre. Quan 
la sentien, la gent sabia quina hora 
era, hora d’entrar o hora de plegar, 

hi havia dones que llavors sabien 
que havien de posar a fer el dinar”. 
Aquestes paraules del president de 
la Fundació Jaume Vilaseca en la 
signatura del conveni pel futur Mu-
seu del Gènere de Punt de Mataró 
poden ser indicatives del pes que 
va tenir aquesta fàbrica en aquesta 
zona. I també del que podria tor-
nar a tenir.

BARRI A BARRI
L’HAVANA REDACCIÓ

El futur Museu del Gènere 
de Punt començarà a acollir 
activitats en pocs mesos

Segons el calendari de l’Ajuntament, 
en els pròxims mesos començarà a 
bategar el cor d’aquest equipament 
cultural, de moment la seva nau 
petita, que és, alhora, l’espai més 
esperat del barri. La planta baixa 
està pensada com a sala d’actes i 
la sempre activa Associació de Veïns 
sempre l’ha reclamat com un espai 
a disposició de la seva gent.

Tarotista y vidente

Alta magia, rituales efectivos

Lectura de iris, Caracolas, poso café

T 93 755 67 04 · C/ LEPANTO 22 
(a 5 min. estación renfe) MATARÓ
Horario: de 9 a 21h. No cerramos al mediodía

Tienda Esotérica

barri abarri L’Havana
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“Es nota la tradició pesquera”

Què us va portar a obrir una peixa-
teria a l’Havana?
La família vivim al barri de l’Havana 
des de fa temps. Coneixem el ba-
rri, els nostres fills han anat a 
l’Anxaneta i sentim aquesta vin-
culació amb famílies i amics que 
viuen aquí. Era lògic que obríssim 
el nostre negoci aquí. Porto vint anys 
dedicant-me al món del peix dins 
de l’hostaleria i aquesta vegada he 
canviat el tema gastronòmic per la 
venda al detall. Volem fer valer la 
nostra experiència a l’establiment.

És un barri de tradició pesquera. 
Té més cultura de peix que altres 
zones?
Nosaltres la notem aquesta tradició, 
la gent ens ho està transmetent. Els 

veïns de l’Havana estan acostumats 
a menjar peix i, perquè no, que tin-
guin a Cal Peixitus una botiga de 
proximitat de peix fresc.

Què hi podem trobar a Cal Peixitus?
Fem venda de peix fresc al detall. 
També tenim marisc viu i ara co-
mençarem a tenir una secció de 
congelats i també un àmbit de 
degustació amb vins i detalls per 
completar.

Si poguessis, què milloraries del 
barri?
Trobo a faltar que l’Ajuntament es 
cregui més aquesta zona des de 
l’àmbit comercial. Estem en un 
moment dur però aquest barri té 
oportunitats, massa locals buits i 
només que l’Ajuntament apostés 
més, segur que podria dinamitzar 
molt més tot el que és el comerç de 
proximitat de l’Havana.

BARRI A BARRI
L’HAVANA REDACCIÓ

Entrevista a en Josep, que 
regenta la peixateria 
Cal Peixitus

barri abarri 

CAL 
PEIXITUS

L’Havana
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Marta - Calçat Especial
Ctra. de Mata, 70 - Mataró

Ca la Tina
Cami Ral, 162 - Mataró

Motos Trafach
Avinguda Maresme, 465

 - Mataró

WO-MAN TAO
c/ Antoni Capmany, 14 - Mataró

Market Ocasió
Av. América, 95-101-105-107

 - Mataró

Peixos Codina
Camí Ral, 66 - Mataró

Cal Peixitus
c/ Solís, 17 - Mataró

Loudent
Camí Ral, 127 - Mataró

Saló de Bellesa Cocö
c/ Floridablanca, 14 - Mataró

Farmàcia l’Havana
Camí Ral, 110 - Mataró

Marta - Carnisseria 
& Xarcuteria

Rda. Alfons X el Savi, 143 Baix
 - Mataró

PremierCan
Confraria Sant Elm, 37 - Mataró

Rosa Garriga
Prat de la Riba, 109 - Mataró

V.M.T Tattos
Avd. Maresme, 405 - Mataró

La Fada - Llar d’infants
Rda. Alfons X el Savi, 131 

- Mataró

Café-Bar La Reforma
Camí Ral, 142 - Mataró

19

Concessionari oficial KYMCO a Mataró i Maresme

www.kymcomataro.comAv. Maresme, 465 - Tel. 93 796 39 07 - 08301 Mataró

Assegurança
Inclosa

Kymco X.citing 400
Assegurança
Inclosa

barri abarri Mapa de comerços
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A Cova Do Raigada
Camí Ral, 194 - Mataró

16

La Morera
Avd. Maresme, 507 - Mataró

Clínica Dental Saubat
Camí Ral, 157- Mataró

Frankfurt Serfran
c/ Antoni Capmany, 79 - Mataró

21

20 Bar El Chipirón
c/ Pacheco, 107- Mataró
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MATARÓ

Palau - Escorxador

Palau -
Escorxador

Enguany, el barri de Rocafonda ha 
afegit un nou espai de trobada on 
l’esport i els valors positius, com 
el respecte o la generositat, com-
binen a la perfecció. ‘Del futbol 
a la vida’ és un projecte impulsat 
per l’Associació Espai Joäo Martí, 
destinat als infants de primària pro-
vinents de totes les cultures i estrats 
socials que conviuen a la zona. La 
iniciativa aprofi ta el futbol i el que 
s’aprèn al camp per tal d’incidir en 
les vides dels nens i les nenes, i 
reforçar així els recursos i les eines 
que els fan falta per fer front al seu 

dia a dia. En Ray Hendrasatya és un 
dels educadors i alhora entrenador, 
que cada dimecres a la tarda po-
sen en pràctica els objectius clau 
d’aquesta activitat, en funcionament 
al Centre Sant Pau des del passat 
mes d’octubre. 

Respecte, generositat, acollida i 
confi ança en un mateix. Aquests 
són alguns dels valors positius que 
entren en joc a qualsevol partit o 
entrenament de futbol, però també 
a la nostra vida diària. “Per posar un 
exemple, quan treballem el “passe” 

‘Del futbol a la vida’ al barri

barri a barri

Objectiu: transmetre valors 
amb l’esport

Centre reglat per la Generalitat de Catalunya.
Obert 12 mesos l’any.
Packs econòmics i ofertes per a germans.
Única a Mataró: incluïm bolquers i tovalloletes.
Llar d’infants de renovació pedagògica.
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ho enfoquem com una acció de ge-
nerositat: estic donant el que més 
vull (la pilota) a un company”, ex-
plica en Ray. És en aquest moment 
quan el seu paper d’educador agafa 
el relleu i comença l’aprenentatge, 
vinculant l’afició dels nens a la mi-
llora de la seva convivència amb 
la resta. 

D’altra banda, un dels aspectes que 
més es treballen és el respecte, so-
bretot en aquelles ocasions en què 
l’instint competitiu s’imposa sobre 
qualsevol altre. “La nostra tasca 
consisteix a identificar aquestes 
situacions i aprofitar-les per girar 
la truita i fer-los veure que no val 
la pena entrar en aquesta mena de 

disputes”, afegeix.   

Per a aquest entrenador amb més 
de set temporades d’experiència, el 
futbol és, per si mateix, un esport 
integrador, ja que “no discrimina 
segons patrons com la cultura o 
la raça”. També és un mecanisme 
per descobrir parts de nosaltres 
mateixos que desconeixíem: “Ens 
ajuda a deixar anar emocions, des 
de la tristesa quan es perd fins a 
l’alegria quan es guanya, passant 
per la ràbia davant la injustícia i la 
impotència quan no som capaços de 
fer alguna cosa”. 

Identificar aquests sentiments i en-
senyar a canalitzar-los és un dels 

objectius de la iniciativa, que ha 
servit perquè en Ray faci realitat el 
seu somni, “unir dues de les meves 
passions: futbol i educació”. 

Per tirar endavant el projecte, 
l’Associació Espai Joäo Martí ha 
comptat amb la col·laboració de 
Càritas Mataró. No obstant això, no-
més fa un parell d’anys que l’entitat 
funciona, i els recursos dels què 
disposen ara com ara són més aviat 
limitats. “En principi ens donem 
a conèixer a mesura que entrem 
en contacte amb la gent, i també 
a través de la nostra nova pàgina 
web, www.espaijoaomarti.org”, co-
menta en Ray. Així ho han fet amb 
Rocafonda, barri on duen a terme 
diverses activitats que se serveixen 
de la millor manera possible de la 
gran barreja social i cultural que hi 
ha al barri.  

Objectiu: transmetre valors  
amb l’esport
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Data: 
Diumenge 17 de 
novembre

Hora:
20,30h

Lloc:
El Públic Cafè (Can 
Xammar, 6. Mataró)

Entrada:
6 euros

NÚRIA GRAHAM,
LA REVELACIÓ PASSA PEL PÚBLIC

La música catalana, i sobretot el seu 
planter d’intèrprets, donen periòdica-
ment la campanada amb una perla en 
forma de cantant. La darrera revela-
ció es diu Núria Graham. Un concert 
d’aquesta jove vigatana d’arrels irlan-
deses i basques, és quelcom  digne de 
ser viscut. Una veu singular, natural, 
poderosa, sempre centrada en allò es-
sencial i, potser el més important, gens 
impostada. Associada a una inusual ca-
pacitat de generar entorns sonors nous, 
permanentment dinàmics, amb la gui-
tarra. L’efecte de tot plegat en el públic 
impressiona: tothom bada, ningú gosa 
obrir la boca... ni quan afi na la guitarra. 

És una de les promeses més fermes 
del panorama actual amb una veu entre 
pop i soul tan especial com la seva, una 
potència melòdica que acompanya ella 
mateixa des de la guitarra i que acon-
segueix un directe que s’està passejant 
per Catalunya, aquest diumenge serà a 
El Públic i el pròxim desembre serà al 
Liceu. El seu anglès patern és la llen-
gua de les seves pròpies composicions, 
de moment recollides en una maqueta. 
Després vindrà el disc i quan surti a la 
venda i triomfi , alguns podran dir que 
ja la van veure a Mataró un diumenge 
de novembre del 2013.

ACTES

guia culturalguia cultural

MÚSICA  

La Pegatina
Nou treball discogràfi c “Eureka”.
Divendres 15 novembre l 22h l Sala 
Gran Clap (c/ Serra i Moret, 6. Mataró) 
l Anticipada: 12€. Taquilla: 15€.

Concert de guitarra
Concert de David Crespo de Maya. 
Setmana cultural de Cerdanyola.
Divendres 15 novembre l 20h l Centre 
Cívic de Cerdanyola (Passeig. Ramon 
Berenguer III, 82-84. Mataró)

“Viena, punt de trobada”
Concert amb l’orquestra de cambra 
Terrassa 48.
Divendres 15 novembre l 21,30h l Fo-
ment Mataroní (c/ Nou, 11) l Preu: 17€.

TEATRE I DANSA

“André i Dorine”
Teatre gestual amb màscares, de la c 
Kulunka Teatro. 
Divendres 15 novembre l 21h l Teatre 
Monumental (La Riera, 169. Mataró). 
Platea: 17€. Amfi teatre: 14€.

“Bodas de sangre”
Obra a càrrec de la Font Teatre, dirigi-
da per Gracia Esparza.
Dissabte 16 de novembre l 19h l La 
Sala d’Argentona  (Plaça Nova, 14) l 
Preu: ??€.

“25 de gener”
Teatre a càrrec del grup terrassenc 
Punt i Seguit. Organitza: Col·lectiu de 
Teatre EPMA Mataró.

Diumenge 17 novembre l 18h l IES 
Miquel Biada (Avda Puig i Cadafalch, 
89-99. Mataró)

X mostra de teatre amateur: 
“Il estupendo”
Representació a càrrec del grup El 
Tramvia del Foment Mataroní.
Diumenge 17 novembre l 18:30h l 
Foment Mataroní (c/ Nou, 11). Preu: 
6€. Socis i jubilats: 5€.

INFANTIL

L’hora del conte “La presó 
150”
“Contes amb M” a càrrec de Mon Mas.
Dissabte 16 novembre l 11,30h l Pati 
de la Presó (Mataró)

www.totmataro.cat/agenda

La música catalana, i sobretot el seu 
planter d’intèrprets, donen periòdica-
ment la campanada amb una perla en 
forma de cantant. La darrera revela-
ció es diu Núria Graham. Un concert 
d’aquesta jove vigatana d’arrels irlan-
deses i basques, és quelcom  digne de 
ser viscut. Una veu singular, natural, 
poderosa, sempre centrada en allò es-
sencial i, potser el més important, gens 
impostada. Associada a una inusual ca-
pacitat de generar entorns sonors nous, 
permanentment dinàmics, amb la gui-
tarra. L’efecte de tot plegat en el públic 
impressiona: tothom bada, ningú gosa 
obrir la boca... ni quan afi na la guitarra. 

És una de les promeses més fermes 
obrir la boca... ni quan afi na la guitarra. 

És una de les promeses més fermes 
obrir la boca... ni quan afi na la guitarra. 

del panorama actual amb una veu entre 
pop i soul tan especial com la seva, una 
potència melòdica que acompanya ella 
mateixa des de la guitarra i que acon-
segueix un directe que s’està passejant 
per Catalunya, aquest diumenge serà a 
El Públic i el pròxim desembre serà al 
Liceu. El seu anglès patern és la llen-
gua de les seves pròpies composicions, 
de moment recollides en una maqueta. 
Després vindrà el disc i quan surti a la 
venda i triomfi , alguns podran dir que 
ja la van veure a Mataró un diumenge 

Espai patrocinat per
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“Trencadís de contes”
L’hora del conte a càrrec de Santi 
Rovira.
Diumenge 17 novembre l 11:30h l 
Nau Gaudí (c/ Cooperativa, 47)

Sortim en família: “Un nou 
vestit nou”
De la Companyia Xip Xap. Organitza: 
Xarxa Mataró.
Diumenge 17 novembre l 18h l Teatre 
Monumental (La Riera, 169. Mataró) l 
Preu: 7€.

Taller familiar: Circuit científi c
Descoberta i experimentació en famí-
lia. A càrrec de Ciència Divertida.
Dilluns 18 novembre l 17:30h l Biblio-
teca Antoni Comas (Mataró)

L’hora del conte especial
Narració del conte “Palla, fusta, pe-
dra”, a càrrec de Galiot Teatre.

Dimarts 19 novembre l 18h l Bibliote-
ca Pública Pompeu Fabra Mataró)

L’hora del conte
Narració del conte “Principis i fi nals”, 
a càrrec de Glòria Arrufat.
Dimecres 20 novembre l 18h l Biblio-
teca Antoni Comas (Mataró)  

Els dijous a la Biblio
Narració del conte: “La Negri té mal-
sons”, de Marcelo E. Mazzanti, i taller 
de manualitats infantils.
Dijous 21 novembre l 17:30h l Biblio-
teca Fundació Iluro (c/ d’en Palau, 18. 
Mataró).

Tallers a la bibio: “Fem lletres 
i paraules”
Patrocina: Modulmax.
Divendres 22 novembre l 18h l Biblio-
teca Pompeu Fabra (Pl. Occitània, s/n. 
Mataró). Places limitades. 

Música original per a viola de roda dels 
temps de Lluís XV. El Trio Barroc del 
Cafè s’uneix amb Marc Egea, intèrpret 
de viola de roda. 1r concert de la XXXI 
Setmana Música Antiga de Mataró. 

SETMANA MÚSICA ANTIGA

“Promenade dans les 
Jardins Galants”

Dissabte 16 novembre l 21h l 
Capella dels Dolors - Basílica de 
Santa Maria (Mataró)

XERRADES I LLIBRES

“Música i salut”
Xerrada-Taller a càrrec de Toni Bescos i 
Juan Carlos Molina.
Divendres 15 novembre l 19h l Les 
Esmandies (Rda. O’Donell, 94. Mataró)

“Para noches sin sueño”
Presentació del llibre amb l’autor, 
Gustavo Roldan, i l’editora, Arianna 
Squilloni.
Divendres 15 novembre l 19:30h l 
Dòria Llibres (C/ Pujol, 9. Mataró)

Recital poètic: “La pell de 
brau, de viva veu”
Recital a quatre veus de l’obra de 
Salvador Espriu acompanyat de les il-
lustracions de l’artista Raúl Capitani.
Divendres 15 novembre l 19:30h l 
Biblioteca Antoni Comas (Mataró) 

Espai patrocinat per

FET A MATARÓ

Espectacle de dansa que convida a 
passejar per l’imaginari de l’obra de 
Salvador Espriu. A càrrec de la compa-
nyia NS Danza. Direcció de Toni Grané, 
coreografi a de Núria Serra, composició 
musical de Dídac Rocher.

“Ballant Espriu”

Diumenge 17 novembre l 19h l Can 
Gassol (Pl. de la Pepa Maca, 15. 
Mataró)l Preu: 5€.
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“Josep Punsola i el cinema”
Projecció i xerrada de la pel·lícula 
“Porta closa”.
Diumenge 17 novembre l 18h l UEC 
Mataró (c/ Nou, 29. Mataró)  

Per què hem de pagar 
factures per l’aigua?
Conferència a càrrec de Josep Lladó, 
químic i pedagog. Cicle “Tardes cultu-
rals al Col·legi d’Aparelladors”.
Dilluns 18 novembre l 18h l Col·legi 
d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics 
(Can Xammar, 2. Mataró) l Preu: 5€.

Xerrada: “Violència de 
gènere: encara?”
A càrrec de Montse Prat (Infermera i 
experta en temes de gènere). Organit-
za: Dones reporteres de Mataró. 
Dimecres 20 novembre l 19h l El Pú-
blic Cafè (c/ d’en Xammar, 6. Mataró)

“La relació entre la música 
antiga i la música tradicional”
Conferència a càrrec de Maria Salicrú, 
musicòloga i historiadora. Dins la XXXI 
Setmana de Música Antiga. 
Dimecres 20 novembre l 19:30h l Can 
Palauet (c/ d’en Palau, 32. Mataró)

“L’amor no és l’hòstia” 
Taller participatiu contra la violència 
envers les dones, a càrrec de Montse 
Prat i Laura Díaz.
Dimecres 20 novembre l 20h l Centre 
Cívic Pla d’en Boet (c/ Juan Sebastian 
Elcano, 6. Mataró)

Homenatge a Santi Estrany 
Acte institucional d’homenatge a 
Santi Estrany i Castany (Mataró, 1923-
2013) amb la participació de Francesc 
Fontbona i Jordi Carbonell.
Dijous 21 novembre l 19h l Can Pala-
uet (c/ d’en Palau, 32. Mataró)

Els Dijous del MEM
Xerrada “El fenomen de la resiliència en 
la joventut actual” amb Jorge Barudy, 
neuropsiquiatra i terapeuta familiar.
Dijous 21 novembre l 19h l Les 
Esmandies Casal de Barri (Ronda 
O’Donnell, 94. Mataró)

“Finestres”
Presentació del llibre de J.M. Calleja. 
A càrrec de Joan Casellas, artista visu-
al, i Amàlia Sanchís, editora.
Dijous 21 novembre l 19:30h l Dòria 
Llibres (C/ Pujol, 9. Mataró)

RUTES I VISITES  

La presó 150 aniversari 
Visita comentada i sonoritzada a l’edifi -
ci de la Presó.
Diumenge 17 novembre l 12h l Pati de 
la Presó (La Riera, 48. Mataró)

VARIS

Mataró per Càritas, ajuda’ns 
a ajudar
Recollida de joguines i d’aliments, 
venda de cava i polseres solidàries. 
11:30h, benvinguda. 12h, Banda Mu-
nicipal de Mataró. 12,30h, grallers de 
Mataró. 13h, castellers universitaris. 
13,30h, Sic. 14h, arrossada popular 
(5e). 16h, gegantada. Concerts: 17h, 
GoodTime. 17,30h, Marc Ràmia. 18h, 
2Soul. 18:30h, Perktes de Kanet. 19h, 
Partidaris. 19:30h, Mestre d’Aixa. 
20h, Sala Cabanyes.
Dissabte 16 novembre l Plaça de les 
Tereses (Mataró)

FESTES I FIRES

Mercat de pagesia de la 
tardor
Dies 16 i 17 novembre l Durant tot el 
dia l Plaça de l’Ajuntament (Mataró)

Mercat de 2a mà
Parades de roba, electrònica, llibres 
música, llar, bijuteria, etc.
Dissabte 16 de novembre l De 8 a 14h 
l Plaça Can Gassol (Mataró)

Firocasió
Les botigues de l’Unió de Botiguers 
surten al carrer amb descomptes.
Dies 14, 15 i 16 novembre l Plaça 
Santa Anna (Mataró)

CURSOS
Cursos Taller d’Idees
Tallers integradors, per a persones amb i 
sense discapacitat: Artteràpia, Moviment 
expressiu, Moviment i creativitat, Dibuix 
creatiu, Pintura creativa, Circ, Tribukada 
(grup de percussió), El cos com a instru-
ment, Fotografi a creativa, Cuina creativa 
i Teatre. 
Informació: tallerdidees@tallerdidees.org 
o tel. 687270897 l Preu socis: 36€ al 
trimestre. Preu no socis: 60€.

guia culturalguia cultural NÚM. 1601
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 Per enviar informació 

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

Activitats destacades: Divendres 15 a 
les19,30h, inauguració jornades. Diumen-
ge 17 a les 11h, Matinal de Circ i Jocs. 
18h, teatre familar pallassos. Divendres 
22 a les 20:15h, nit de la cançó. Dissabte 
23 a les 20:15, nit de la poesia i teatre. 
Diumenge 24, festa cloenda al parc. 

SETMANA CULTURAL

10a Setmana Cultural de 
Cerdanyola

Del 15 al 24 de novembre l Barri de 
Cerdanyola (Mataró)

150È ANIVERSARI

DIVENDRES 15: 19h, conferència “La 
Presó de Mataró, l’edifi ci i la seva història”. 
20h, taula rodona “La Presó: l’edifi ci i els 
projectes de rehabilitació”. 
DISSABTE 16: 18h, conferència “Patri-
moni incòmode? antigues presons, nous 
usos”. 19h: Conferència “La repressió a la 
immediata postguerra a Mataró”. 

L’edifi ci de La Presó

Dies 15 i 16 de novembre l Can 
Palauet (c/ Palau, 32. Mataró)

XERRADA INFORMATIVA

• Dia 19 de novembre de
   2013, a les 18 hs.

• Sala d’actes del Centre
   Cívic, de Pla d’en Boet

SOBRE LES CLÀUSULES 
SÒL DELS CONTRACTES 
HIPOTECARIS

c/ Juan Sebastián Elcano, 6. 
Mataró 
Amb la col·laboració de la 
Diputació de Barcelona
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Pintura a l’oli
Pintures d’Antonio Reyes.
Centre Cívic de Cerdanyola (Passeig. 
Ramon Berenguer III, 82 – 84) l Inau-
guració: divendres 15 de novembre a 
les 19:30h. Del 15 al 29 de novembre. 

29a Exposició de bolets 
del Maresme 
Oberta de dimarts a diumenge de 17 a 
20h i diumenges d’11 a 14h.
Can Serra-Museu de Mataró (El Carre-
ró, 17). Del 9 al 17 de novembre.

Can Palauet. c/ d’en Palau, 32. 
Mataró.
“Espectres al laberint grotesc”. De 
Jordi Cuyàs. 
Fins al 8 de desembre. Visita comenta-
da: diumenge 17 de novembre. 
“3 edifi cis, 1 ciutat”: El Rengle 120 
anys, la Nau Gaudí 130, la Presó 150. 
Fins al 31 de desembre.

Biblioteca Pompeu 
Fabra. Pl. Occitània, s/n. Mataró).
Espriu. Forma guardada.
Fins al 8 de desembre.
· “Mira que són bèsties”. 
Fins al 30 de novembre. 
· “Centenari de les normes ortogràfi ques 
de la llengua catalana”. 
Fins al 7 de gener. 

“El desgel humà”
Exposició de fotografi es de Marc Duran 
amb textos de Francesc Bailón.
Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes 
Tècnics (Pl/ d’en Xammar, 2. Mataró) l 
Fins al 27 de novembre.

Dibuixos
Obra recent del dibuixant mataroní 
Joan Castellà.
Sala-Taller La Presó (La Riera, 117) l 
Fins al 24 de novembre.

“Un esclat de colors i 
formes” 
Exposició de Rosa Maria Serra. 
Biblioteca Municipal Ernest Lluch i 
Martín (Sta.Eulàlia, 66-80. Vilassar de 
Mar) l Fins al 9 de desembre.

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.

L’art a Mataró 1942-1958. 
Els anys de la represa
Exposició de temporada.
Ca l’Arenas. Centre d’art del Museu 
de Mataró (c/ Argentona, 64. Mataró). 
Planta Baixa l Fins al 30 març 2014.

Etcètera
Dibuixos d’Oriol de la Hoz. 
Les Esmandies Casal de Barri 
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) l Fins al 
25 de novembre.

“Forjant camins”
Exposició d’escultures Pol Codina.
Museu Arxiu Can Caralt 
(Crtra. de Sant Vicenç, 14. Llavaneres) 
l Fins al 24 de novembre.

“Els meus moments”
Pintures de Mercedes Rodríguez.
Museu del Càntir d’Argentona 
(Plaça de l’Església, 9) l 
Fins el 24 de novembre.

“Les fl ors”
Exposició de Carla Aledo.
El Púbic Cafè (Can Xammar, 6. bis. 
Mataró) l Fins al 26 de novembre.

“Esse est percipi”
Exposició de pintures de Miquel Arnau.
Casa Gòtica (Plaça de l’Església, 4. 
Argentona) l Fins al 24 de novembre.

Col·lecció Bassat 1970-
1979 (III)
Art contemporani de Catalunya.
Museu d’Art Contemporani - Nau Gau-
dí (c/ Cooperativa, 47. Mataró). 
Fins al 27 abril 2014. 

Josep Maria Serra (Jou) i 
Txema Garcia Dominguez
Artistes de la comarca.
Cafè-Restaurant Ca l’Agustí (Avda. 
Puig i Cadafalch 18. Mataró) l Fins al 
30 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 Fins al 8 de desembre.

EXPOSICIÓ

“Desenterrant el silenci”
La mostra recupera la història d’un 
professor de Mont-Roig del Camp que 
es va traslladar a un poble rural de la 
província de Burgos i que va desaparèi-
xer durant la Guerra Civil. Fotos de Sergi 
Bernal i documental d’Alberto Bougleux.

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’AQUEST BARRI

ANUNCIA’T!
VEURAN EL TEU COMERÇ 108.000 PERSONES

TENS UN NEGOCI?
SURT A L’ESPECIAL BARRI A BARRI DE:

EIXAMPLE 22-11-2013
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Psiquiatría general

Psiquiatría y psicología del niño
y del adolescente

Orientación/terapia familiar

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, 110 / 93.790.43.69
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

                 
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
 PRESIDENT D’EUROSÈNIOR

Preguntes

sèniors

joarxa@gmail.com

Per què s’ajuda als bancs i no a les 
persones? Per què no para d’augmentar 
l’atur? Per què hi ha desnonaments? 
Per què les botigues cada vegada venen 
menys? Per què moltes petites i mitjanes 
empreses tanquen? Per què Catalunya 
pateix un espoli fi scal? Per què s’està 
creant una societat de molts pocs rics, 
molts més pobres i moltíssim més indi-
gents? Per què els polítics no compleixen 
les seves promeses electorals?

Preguntes totes elles clares i con-
cretes, plenament acceptades per la 
majoria de la població, però ignorades 
per la classe política. Les seves possibles 
respostes, podrien provocar implicacions 
polítiques, rebutjades pels polítics que 
ens governen. Polítics que haurien de 
defensar els interessos dels qui els voten 
i no la dels rics als qui serveixen.

Aquesta manca de sensibilitat per 
afrontar els problemes que afecten 
la majoria de la població, és la que 
provoca l’actual descrèdit de la classe 
política. Provoca però també, el con-
formisme i passivitat d’una societat 
que com que no entén res, passa de 
tot. Realment el que no entén, és que 
davant de respostes tan clares ningú 
faci res.

Avui dia però, Internet i les xarxes 
socials faciliten la sufi cient informació 
per tenir coneixement del què passa. 
Quant de temps pot continuar una 
ciutadania tapant-se els ulls per no 
veure la realitat? Fer-ho podria crear 
un gravíssim problema. El de no ser  
èticament lícit criticar a una classe 
política, perquè no fa el que nosaltres 
tampoc estem decidits a fer. Llavors, 
qui li posa el cascavell al gat?
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Descobreix la Val de Zafan, un antic traçat de tren, avui reconvertit en via verda
Us proposem un itinerari cicloturista d’uns 150 km d’itinerari adaptable a tots els usuaris on descobrireu 
ponts, aqüeductes, túnels, antigues estacions reconstruïdes i un paisatge meravellós. El Pont del 
Ferrocarril de Tortosa es posiciona amb força com a km zero de la Via Verda de la Val de Zafan, que 
transcorre fins Alcanyís travessant el Baix Ebre i la Terra Alta. Des del mateix pont es pot continuar fins 
el Delta de l’Ebre per un Camí Natural. 
Més info: www.tortosaturisme.cat
Fes un viatge en el temps a l’Edat del Gel amb tota la família
Barcelona t’ofereix el Museu del Mamut, un museu de paleontologia que conté una exposició única 
dedicada als animals de l’Edat de Gel, amb una rica col·lecció d’esquelets i altres restes d’aquests 
animals prehistòrics, a més de reconstruccions realitzades en la seva grandària original. Només aquí 
els visitants tenen l’oportunitat única de tocar les dents i ullals d’un mamut amb les seves pròpies 
mans, o ensumar la banya d’un rinoceront llanut. 
Més info: www.museomamut.com 
Deixa’t temptar pel turisme gastronòmic de Girona
La ciutat de Girona destaca per un gran dinamisme culinari, caracteritzat per la combinació de la cuina 
tradicional i d’avantguarda, sense oblidar les seves arrels i el producte autòcton del territori. Compta 
amb una extensa oferta de restaurants, amb gran varietat de cuines: catalana, mediterrània, de mercat, 
d’autor…  
La gastronomia gironina ha esdevingut un referent 
internacional, amb dos establiments guardonats amb 
estrelles Michelin i amb el millor restaurant del món, 
el Celler de Can Roca, reconeixement atorgat per la 
prestigiosa revista Restaurant Magazine. 
Més info: www.girona.cat/turisme 
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ciutatciutat www.totmataro.cat/ciutat

La taxa d’atur a Mataró s’enfi la 
fi ns al 22 per cent 

171 persones es van quedar sense 
feina el passat mes a la ciutat se-
guint la tònica del desè mes de l’any 
que ja fa sis anys que comporta la 
desaparició de llocs de treball. En 
aquesta comparativa cal dir, però, 
que el de 2013 és el millor dels da-
rrers sis octubres, ja que el repunt 
de l’atur de 171 persones és notòria-
ment inferior al d’altres anys: els 

augments van ser de 372 persones 
el 2012 o de fi ns a 462 el 2008. La 
pujada de l’atur fa enfi lar altre cop 
la taxa que puja un 1,88 per cent 
i arriba al 22,01.La variació inte-
ranual baixa en un 1,88 per cent, 
el que suposa que a fi nals d’octubre 
del 2012 hi havia 277 persones més 
a l’atur que no pas ara.

La taxa d’atur mataronina segueix 
sent dramàticament més alta que 
l’espanyola, d’un 20,28 per cent, la 
maresmenca del 17,47 i la catalana 
del 16,03. 

ECONOMIA
NOTÍCIA REDACCIÓ

171 persones perden la feina 
durant un octubre menys 
dolent que els anteriors   

ARXIU

Salvador Milà es postula 
com a cap de llista de les 
europees

Les primàries d’ICV-EUiA 
seran al desembre i l’altre 
candidat és Ernest Urtasun      

El mataroní Salvador Milà vol ser 
eurodiputat. L’exregidor i diputat 
del Parlament ha anunciat que con-
correrà en competència amb Ernest 
Urtasun a les primàries per escollir 
el candidat a les eleccions europees 
que se celebraran el 25 de maig 
del 2014. 

Els aspirants hauran de tenir l’aval 
d’almenys 50 militants. 

POLÍTICA
NOTÍCIA REDACCIÓ - ACN

ARXIU

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

Vine a conèixer 
la nova depilació 

amb Làser de Diodo.
De màxima qualitat 

i més econòmica.
Una revolució.

www.korrmataro.cat

Suport mèdic per
REFERENCE MEDICAL

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

80€

55€

Esquena 
sencera+
Espatlles*

Pit+
Abdomen*

*Preu sessió comprant abonament de 6 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
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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.1306  Del 15 al 21 de novembre de 2013  eltotesport.com

PERSEGUINT EL LÍDER
El CE Mataró guanya i es col·loca tercer a 

només dos punts del primer classifi cat
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Suplement col·leccionable 
d'informació esportiva

2a època
num.1306

redaccio@eltotesport.com
www.eltotesport.com

Jose Maria Polo
Gran tasca la que està fent el 
tècnic del CE Mataró col·locant 
l’equip entre els millors de 
Segona Catalana. 

Cros Ciutat Mataró
Aquest diumenge al matí es 
disputa la 44a edició del Cros 
Ciutat de Mataró que organitza 
el GA Lluïsos. 

 AGENDA STAFF    EL TOT ESPORT

REDACTOR EN CAP DEL TOT ESPORT

JOSEP GOMÀ

Quan els que llegeixin aquestes lí-
nies hagin vist el títol, hauran pensat: 
“aquest ja vol tornar a parlar del som-
ni de la independència”. Doncs no 
-tot i que ja m’agradaria, no fos cas 
que alguns pensessin que ja se’ns ha 
oblidat-, avui volia parlar del somni 
esportiu d’un poble. L’altre dia quan el 
CE Mataró va perdre per 3-2, al camp 
d’un equip amb nom de torneig de fut-
bol sala d’estiu, com és l’Equipo Ja, a 
la nostra web va sortir un comentari on 
es deia que semblava lamentable que 
l’equip principal d’una ciutat de més 
de cent mil habitants perdés amb un 
equip com aquest. Però hem de tenir 
clar que els equips arriben fi ns on se’ls 
dóna suport i jo diria que el CE Mata-
ró, ara mateix, és l’equip d’uns pocs 
que van al camp i que fan costat a un 
esforç molt important de la seva junta 
directiva, que ja faria només amb què 
un de cada cent mataronins anés al 
camp. Però aquí hi ha molta gent que 
sap oblidar els colors que deia estimar. 

Fa uns anys l’equip de bàsquet del ma-
teix CE Mataró, que havia arribat a estar 
a l’elit estatal i era l’orgull de la ciutat, 
ja va haver de renunciar a continuar per 
falta de suport ciutadà.  I arribem on 
volia anar. L’exemple de Bordils, un po-
ble petit del Gironès que, amb el suport 
dels seus menys de 2.000 habitants, ha 
situat el seu equip d’handbol a la Divi-
sió de Plata Estatal, una categoria molt 
costosa per culpa dels desplaçaments. 
Ara, Bordils apareix al mapa espor-
tiu, i surt als mitjans de comunicació. 
Els jugadors no cobren, però el Pavelló 
“Verd-i-Blanc” quan juga l’equip és una 
autèntica olla de pressió i de moment 
no han perdut cap partit a casa i s’han 
situat en zona d’ascens a Lliga Asobal. 
És el somni de tot un poble fet realitat!  
Però aquí a Mataró, on també n’havíem 
tingut, els somnis esportius col·lectius, 
em sembla a mi, que ja fa temps que 
se’ns van acabar... i és una llàstima 
perquè els somnis ajuden a tirar enda-
vant. 

El somni d’un poble
Els equips arriben fi ns on se’ls dóna suport

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

HANDBOL
PRIMERA ESTATAL MASCULINA.  JOVENTUT MATA-

RÓ - OAR GRÀCIA SABADELL . Dissabte a les 18h 
al Pavelló Teresa Maria Roca.

HOQUEI
PRIMERA ESTATAL MASC. CH MATARÓ - ARECES. 

Dissabte a les 20:30h al Pavelló Jaume Parera.

ATLETISME
CROS. CROS CIUTAT DE MATARÓ. Diumenge a 
partir de les 9:30 hores al Circuit de Mataró.

FUTBOL
SEGONA CATALANA. UD CIRERA - RIPOLLET. 

Diumenge a les 12h al Camp de Cirera.

BÀSQUET
COPA CATALUNYA MASCULINA. BOET MATARÓ 

- SANT MARCÍS. Diumenge a les 19:15h al 
Pavelló Eusebi Millan.

FORA

FUTBOL
SEGONA CATALANA. SANTS -  CE MATARÓ. 

Diumenge a les 12h al Camp de l’Energia de 
Barcelona.

WATERPOLO
DIVISIÓ D’HONOR MASCULINA. CATALUNYA - CN 

MATARÓ QUADIS. Dissabte a les 19h a la Piscina 
Sant Jordi de Barcelona

WATERPOLO
DIVISIÓ D’HONOR FEMENINA. LA LATINA - CN 

MATARÓ LA SIRENA. Dissabte a les 17:30h a 
Madrid.

BÀSQUET
COPA CATALUNYA MASCULINA. SANT ANDREU NAT-

ZARET - PLATGES MATARÓ. Dissabte a les 17:30 
hores a Badalona.
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10A JORN. (10 NOVEMBRE)
CIRERA - Carmelo . . . . . . . . . 0-2
Ripollet - Catalana  . . . . . . . . . 0-1
SJ Montcada-PREMIA DALT 1-2
Lloreda - Molletense . . . . . . . . 1-1
 Vilanova Vallès - Guineueta  2-5
Singuerlín - Sants- . . . . . . . . . . 0-2
CE MATARÓ - Gramenet B  . 4-1
Turó Peira - Equipo Ja  . . . . . . 0-0
Badia - PREMIA MAR . . . . . . 2-3
CLASSIFICACIÓ. Molletense i 

Carmelo 22; CE MATARÓ 20; 
Sants 19; Ripollet, Lloreda i 
PREMIA MAR18; Catalana 15; 
Guineuta 14; Turó Peira i Equipo 
Ja 13; Vilanova Vallès, Singuerlín 
11; CIRERA 10;   SJ Montcada 
9; PREMIÀ DALT 7; Badia 6; 
Gramenet B 2.

10A JORN. (17 NOVEMBRE)
CIRERA - Ripollet
Catalana - SJ Montcada
PREMIA DALT - Lloreda
Molletense - Vilanova Vallès
Guineueta - Singuerlín
Sants - CE MATARÓ
Gramenet B - Turó Peira 
Equipo Ja - Badia
Carmelo - PREMIA MAR
El Cirera repeteix a casa
El Cirera rep un dels altres 
equips de la zona alta. La tem-
porada 06-07 a 1a Regional 
victòria local per 1-0.
El Mataró visita un històric
El Mataró juga al camp de 
l’històric Sants, on la darrera 
visita va suposar un empat a 2 la 
temporada 09-10 a 1a Catalana. 
La temporada 96-97 a 3a Divisió 
el resultat va ser de 2-6. Ara 
lluiten pel tercer lloc.  

CE MATARO - LLeida . . . . . . .0-3
Mercantil - PREMIA MAR . . .6-1
El Premià és 11è i el Mataró 15è.

Altres resultats preferent
Juvenil: Granollers - CEM B 
2-0; Cadet: CEM - Vic 1-0; 
Infantil: Fornells - CEM 1-4. 
Cadet i infantil són segons a la 
classifi cació. 

La golejada va La golejada va 
quedar curtaquedar curta

El Cirera no es pot menjar el Carmelo

CE MATARO EF.  Pol Andiñach, Luís (Albert Pintor 63’), 
Antonio Pérez, Koke (Abel Moreno 75’), Willy, Parri, 
Cristian (Sergio Cobo 31’), Baba, Dídac Bancells, 
Víctor Hernàndez i Marc Aranyó (Adan Nevado 84’).

GOLS. 30’ CRISTIAN (1-0); 59’ VÍCTOR (2-0); 67’ 
DÍDAC (3-0); 75’ BABA (4-1); 76’ Jiménez (4-1).

El CE Mataró es va refer de la derrota de la 
setmana passada amb una golejada que es 
va quedar una mica curta pels mèrits fets per 
l’equip local, davant el cuer del grup.

Cristian obre la llauna
La primera part va ser discreta, fi ns i tot amb 
domini territorial en alguns moments de l’equip 
colomenc, tot i que sense perill, i amb més 
oportunitats per part del Mataró, de les quals 

SEGONA CATALANA

SEGONA CATALANA

FUTBOL    
SEGONA CATALANA

FUTBOL    
1A ESTATAL JUV.

CRÒNICA REDACCIO

El cuer no va ser obstacle per a un 
CE Mataró que a la segona part 
hauria pogut marcar uns gols més

L’equip cirerenc va caure 
derrotat davant del co-líder

només se’n va aprofi tar una a la mitja hora, a 
la sortida d’un córner quan Cristian va marcar 
de potent xut. Després, abans del descans, 
encara hi va haver dos gols anul·lats a Víctor 
i Sergi Cobo.

Golejada i primer gol en contra
A la represa el Mataró va començar amb força i 
després d’una clara ocasió d’Aranyó, als 10’ a 
la sortida d’un altre córner va arribar el segon 
gol amb una rematada de cap espectacular 
de Víctor Hernàndez. Poc després Aranyó va 
estavellar una falta al travesser i a l’equador 
de la segona part Dídac Bancells d’esplèndid 
xut creuat va marcar el tercer gol, i per acabar 
d’arrodonir la golejada Baba va fer el gol del 
partit, venint des del centre del camp, driblant 
diversos  jugadors i superant el porter en la 
seva sortida.

Amb el 4-0 hi va haver un cert relaxament 
que va permetre que el Gramanet B marqués 
el gol de l’honor, que era el primer que rebia 
el Mataró a casa aquesta temporada després 
de 436 minuts de joc.   

UD CIRERA. Toni Rodríguez, Sergi Corrales, Albert 
Sànchez (Hèctor Urbano 46’), Miguel Fernàndez 
(Romero 46’), Javi Bustos, Albert Rubio, Cristian 
Fernàndez, Remo, Serrano, Carrasco i Dani 
Gutiérrez. 

GOLS. 54’ Carmona (0-1); 89’ Fernàndez (0-2).

La UD Cirera no va poder treure cap punt en el 
partit jugat al seu camp davant del Carmelo, 
un equip que amb aquesta victòria se situa 
ja com a co-líder de la 2a Catalana, igualat 
a punts amb el Molletense. L’equip barceloní 
que va començar malament la lliga, però que, 
amb aquest, ja porta guanyats set partits 
consecutius, va demostrar bona solidesa de-

El Mataró a dos 
punts del líder

fensiva i el Cirera es va estavellar en els seus 
intents durant tot el partit. De tota manera, 
al tram fi nal de la primera part l’equip local 
s’hauria pogut avançar, sobretot en una ocasió 
immillorable de Dani Gutiérrez que va salvar 
el porter visitant.
Gol matiner visitant
A la represa els visitants van sortir amb una 
mica més d’empenta i, abans dels deu minuts 
de la segona part, Carmona va marcar un golàs 
sensacional des de quasi el centre del camp 
superant la posició avançada de Toni. I a partir 
d’aquest primer gol el Carmelo va jugar més a 
plaer, aguantant bé les embranzides de l’equip 
local i, quan aquest ja jugava amb deu per 
expulsió de Cristian, va acabar de sentenciar 
el matx amb el segon gol, quan ja quasi es 
complia el temps reglamentari.   

CE       
MATARO EF

UE  
GRAMENET B4 1

UD       
CIRERA

CF     
CARMELO0 2
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4A JORNADA 9 DE NOVEMBRE

Raspeig - Alcoi . . . . . . . . . . . . 3-5
Manlleu - Sant Cugat . . . . . . 4-2
Jolaseta - Alcobendas . . . . . 7-6
Maçanet - FC Barcelona B . 1-2
Sta. Mª del Pilar - Sant Feliu 3-8
Dominicos - CH MATARÓ . . 3-5
Areces - ARENYS . . . . . . . . . 5-2
CLASSIFICACIÓ. Barça B i Alcoi 

12; CH MATARÓ 10; Maçanet 7; 
Alcobendas, Areces, Sant Cugat, 
Sant Feliu, Jolaseta i Dominicos 
6; Manlleu 3; ARENYS DE 
MUNT i Sta. Ma del Pilar 1; 
Raspeig 0 punts.

5A JORNADA 9 DE NOVEMBRE

CH MATARÓ - Areces
Alcoi - ARENYS DE MUNT

A mantenir-se imbatuts
El Mataró rep l’Areces dissa-
bte a 2/4 de 8 del vespre, tot 
un clàssic de la categoria. La 
temporada passada es va guan-
yar per 4-3, darrerament vuit 
victòries locals –dues a Divisió 
d’Honor– i dues visitants. 

Brillant victòria Brillant victòria 
a Galíciaa Galícia

Derrota doble

Victòria a Roda de Ter 

CH MATARÓ.  Jordi Esteve, Aniol Mangas (2), Pol 
Castellví, Oriol Parera, Èric Florenza, Èric Serra (1), 
Martí Casas (2) i Marçal Oliana.

MARCADOR. 21’ MANGAS (0-1); 29’ MANGAS (0-2); 
35’ CASAS (0-3); 38’ Garcia de falta directa (1-3); 
40’ OLIANA (1-4); 42’ Togares (2-4); 44’ Alen (3-4); 
50’ CASAS (3-5).

Els desplaçaments a terres gallegues mai són 
senzills, i el CH Mataró sabia que l’equip del 
Dominicos, tot i ser nou en la categoria, és 

PRIMERA ESTATAL

VOLEI (PRIMERA CATALANA)

1A NACIONAL CATALANA FEM.

HOQUEI   
PRIMERA ESTATAL

CRÒNICA REDACCIÓ

El CH Mataró s’imposa a un 
Dominicos debutant però compacte i 
amb molt d’ofi ci

Els dos equips del CV Mataró 
perden 3 a 1

Les noies d’Oriol Feliu superen 
a les debutants

compacte i amb molt d’ofi ci, per això la victòria 
dels mataronins té encara més valor. L’inici del 
partit va ser molt igualat, però Mangas va fer 
l’únic gol de la primera meitat culminant una 
gran jugada personal. A la represa ell mateix 
va fer el segon, i Casas va aprofi tar un rebuig 
del porter per fer el 0-3.  Aquest va ser el punt 
d’infl exió, ja que els locals van endurir el partit, 
per intentar tenir opcions de remuntar. Els ho-
mes de Vadillo van saber mantenir el cap fred, 
tot i que els gallecs es van arribar a posar a tant 
sols un gol quan Alen feia el 3-4. Al tram fi nal 
el Dominicos va canviar el porter per un jugador 
per intentar aprofi tar la superioritat numèrica, 
però els mataronins es van saber defensar bé 
i una recuperació de Casas va suposar el 3-5 
defi nitiu, que certifi cava la victòria.  

La visita dels nois a la pista de l’Alella, segon 
classificat, va ser molt negativa. A més de 
perdre el partit per 3 sets a 1, els mataronins 
van veure com en el primer punt del partit es 
lesionava un dels jugadors clau, Jordi Vallès, 
que estarà de baixa un temps encara indeter-
minat amb un esquinç de segon grau al turmell 
esquerre. En tot moment l’Alella es va mostrar 
superior i només en el segon set els visitants 
van poder mostrar el seu millor joc. L’equip 

Segueixen 
tercers, imbatuts

CAA 
DOMINICOS

CH     
MATARÓ3 5

continua situat a mitja taula i aquesta setmana 
rebrà l’Olot al poliesportiu Euskadi.

El femení perd amb un rival directe
L’equip femení va perdre 3-1 diumenge a 
Girona i amb la derrota a la pista de l’Avap 
s’ha situat per primera vegada en la zona de 
descens, amb dues victòries i cinc derrotes.

Mal partit de les noies de Dani Nevado que 
es van veure superades per un rival directe a 
la zona baixa de la classifi cació. Igual que els 
nois, l’equip femení rebrà l’Olot a casa.   

CH MATARÓ.  Erika Arellano i Ariadna Escalas (p), 
Paula Batalla (1), Xantal Piqué (1), Ona Castellví (1), 
Carla Fontdegloria (1), Marta Soler (2), Andrea Parra.

El Roda de Ter, acabat de pujar de categoria, 
va caure contra el CH Mataró per un clar 2-6. A 
mitja part les visitants guanyaven per 0-2, amb 

CP        
RODA

CH     
MATARÓ2 6

gols de Castellví i Fontdeglòria. A la represa 
les noies entrenades per Oriol Feliu van sortir 
amb més intensitat, i això va permetre que es 
posessin 0-5 amb un gran gol de Piqué i dos 
gols consecutius de Soler. Llavors van baixar 
una mica el ritme i això va permetre a les locals 
marcar dos gols en un minut. 

Tot i això, les mataronines van saber mante-
nir l’avantatge i Batalla va fer el 2-6 defi nitiu 
de falta directa quan faltava un minut per a la 
conclusió del matx.  

Cinquena victòria en set jorna-
des del CH Mataró que ocupa, 
de moment, la tercera posició, 
darrere de dos equips filials 
–Manlleu i Sferic Terrassa– 
que no poden pujar, i per tant 
l’única plaça d’ascens a OK 
Lliga femenina.
Aquesta setmana precisament 
reben el Manlleu, diumenge a 
les 12 del migdia, equip que 
compta els seus set partits 
per victòries i que serà tot un 
repte. 

CLASSIFICACIÓ. Manlleu B 21; 
Sferic Terrassa B 16; CH MA-
TARÓ 15; Arenys de Munt 12; 
Reus Deportiu 11; Cerdanyola 
9; Voltregà B 7; Olesa, Noia i 
Palau de Plegamans B 6; Roda 
i Bigues i Riells B 3 punts.

HOQUEI   
NACIONAL CAT. FEM.

En lloc d’ascens  
a OK Lliga

PLATGES 
MATARÓ
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HOQUEI   
PRIMERA ESTATAL

HOQUEI   
NACIONAL CAT. FEM.

9A JORNADA 10 NOVEMBRE

Sant Narcís - Natzaret . . . .54-72
ARGENTONA - Salt . . . . . .76-65
Minguella - BOE . . . . . . . . . .72-76
Sant Fruitós - MASNOU . .73-66
Sant Adrià - ARENYS . . . . .72-83
Prat - Mollet . . . . . . . . . . . . . 63-90
PLATGES - Vic . . . . . . . . . . .77-80
Terrassa - Artés  . . . . . . . . . 84-60

CLASSIFICACIÓ. Natzaret 17; 
Mollet i AREN YS 15; Salt , Vic, 
MASNOU, BOET MATARÓ, AR-
GENTONA i Artés 14; Minguella, 
Terrassa i Prat 13; PLATGES 
i Sant Fruitós 12; Sant Adrià i 
Sant Narcís 11. 

10A JORNADA 17 NOVEMBRE 
BOET - Sant Narcís
Natzaret - PLATGES

El Platges visita el líder
Dissabte a les 17:30 hores el 
Platges intentarà trencar la 
ratxa de victòries a la pista del 
líder, el Sant Andreu Natzaret 
de Badalona. 
El Boet Mataró per la seva part 
juga diumenge a les 19:15 hores 
a casa davant el Sant Narcís de 
Girona, el cuer de la categoria 
que només porta 2 victòries. 

9A JORNADA 10 NOVEMBRE

Reus Deportiu - Terrassa . 89-61
Cornellà - Valls . . . . . . . . . . .64-74
Lima Horta - Viladecans . . 64-52
ARENYS - PLATGES . . . . 61-66
Lleida - Sese . . . . . . . . . . . . .59-70
CLASSIFICACIÓ. Reus Deportiu 

i Sese 16; Valls, Lima Horta i 
Viladecans 15; PLATGES 14; 
Lleida 12; ARENYS i Cornellà 
11; Terrassa 10.

10A JORNADA 17 NOVEMBRE

Valls - PLATGES
Reus Deportiu - ARENYS

Dissabte a les 20 hores el Plat-
ges juga a Valls davant el tercer 
classifi cat. Si les mataronines 
guanyen s’igualaran a victòries 
amb les tarragonines.  

Perden a la Perden a la 
pròrrogapròrrogapròrroga

Cinquè triomf seguit

PLATGES. Rafa Prats (4), Nacho Ariño (21), David 
Romero (10), Marc Forcada (13), Marc Coll cinc 
inicial; Paco Hernandez (12), Sergi Ventura (8), Carles 
Gómez, Ferran Tardio, Jordi Sánchez (9). 

MARCADOR. 17-12, 33-35, 46-48, 63-63, 77-80.

Bon partit, però mal resultat del Platges Mataró 
masculí que va perdre a casa 77 a 80 un matx 
que es va decidir a la pròrroga. El partit va co-

COPA CATALUNYA MASCULINA

COPA CATALUNYA FEMENINA

BÀSQUET  COPA CAT.

COPA CATALUNYA FEM

CRÒNICA REDACCIÓ

mençar molt bé pels interessos mataronins i 
al minut 5’ de joc el Platges guanyava 11 a 4. 
Ja al fi nal del primer quart, el Vic va escurçar 
diferències, i en el segon quart, amb un parcial 
de 16 a 23 va capgirar el marcador per marxar 
al descans guanyant de dos punts (33-35).

A la represa la igualtat va ser màxima i 
les diferències van ser mínimes. Els visitants 
van acabar el tercer quart amb dos punts 
d’avantatge, però després d’un frenètic estira-
i-arronsa en el darrer quart, es va arribar a la fi  
del temps reglamentari amb empat a 63. A la 
pròrroga el Vic, gràcies a tres triples de Garrote, 
va agafar un avantatge que seria insalvable per 
a un Platges que va lluitar fi ns al fi nal, però que 
només no va aconseguir remuntar.   

BOET. Cales Canals (19), Joan Carceller (15), Joan 
Navarro (7), Quim Franch, Marc Hermoso (19) 
cinc inicial; Victor Moran, Jordi Belzunces, Albert 
Puig, Charles Udom, Juan Carlos Vaca (5), Albert 
Llanos (11).

Nova victòria de l’Auto Net & Oil Boet que 
aquesta setmana va guanyar a la pròrroga 72-
76 a la sempre complicada pista del Minguella 
de Badalona. Amb aquesta ja són cinc victòries 
consecutives de l’equip mataroní que ha passat 
de la cua a la zona noble de la classifi cació. La 
primera part va estar molt igualada i va acabar 
amb empat a 31. La segona part va ser un 
constant intercanvi de cistelles amb diverses al-
ternances en el marcador. Els locals van agafar, 
en el tram fi nal, un petit avantatge de dos punts 
(67-65), però quan faltaven tres segons pel fi nal 
Joan Carceller va forçar la pròrroga anotant dos 
tirs lliures. En el temps extra els mataronins 
ràpidament van agafar un petit avantatge que 
van saber administrar fi ns al fi nal.  

El Boet Mataró ja 
és setè

 S’acosten a dalt

L’ Auto Net & Oil guanya a la 
complicada pista del Minguella

PLATGES 
MATARÓ

CB              
VIC77 80

COPA CATALUNYA MASCULINA

Guanyen el derbi

PLATGES.  Anna Serra (11), Cristina López (21), 
Alejandra Ruiz (6), Marta Garzas (11), Teresa Gómez 
(4) cinc inicial; Cristina Costa (5), Sara Rodríguez (8), 
Marta Jou, Judith Viñuela.

MARCADOR. 15-15, 31-34, 42-51, 61-66.

El femení del Platges Mataró va sumar la 
quarta victòria consecutiva després de guan-
yar el derbi maresmenc a la pista de l’Arenys 
Bàsquet 61 a 66. Victòria de mèrit de l’equip 
d’Adrià Castejón que es va imposar, tot i patir 
la baixa important de Verònica Alonso.  Després 
d’una primera part força igualada, en el tercer 
quart es va consumar la victòria mataronina, el 
Platges va millorar molt en defensa i l’Arenys 
només va anotar 11 punts. La gran defensa de 
les grogues va permetre robar moltes pilotes i 
anotar cistelles fàcils al contraatac arribant al 
fi nal del període amb un esperançador 42 a 51. 
En el darrer quart l’equip va saber administrar 
el seu avantatge i guanyar el derbi.  

El femení del Platges guanya a la 
pista l’Arenys Bàsquet

PLATGES 
MATARÓ

CB      
CORNELLÀ56 52

VERÓNICA GARCIA

AE       
MINGUELLA

AUTO NET&OIL 
BOET MATARÓ72 76
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8A JORNADA 9 NOVEMBRE

Montcada -JOV. MATARÓ 33-31
La Roca - Esplugues . . . . 29-24
Sant Martí - Vendrell . . . . . 43-25
Granollers B - S.Quirze . . . 35-29
Sarrià - Palautordera . . . . . 32-35
Gavà - Banyoles . . . . . . . . . 32-23
OAR Gràcia - Sesrovires . 30-31
CLASSIFICACIÓ. Granollers B 16, 

Esplugues, Sant Martí Adrianenc 
i La Roca 14; S.Esteve Sesovires 
11; OAR Gràcia 8; Palautordera 
7; Montcada i JOVENTUT MA-
TARÓ 6; Vendrell 5; Gavà i Sant 
Quirze 4; Sarrià 2;  Banyoles 1.

9A JORNADA 16 NOVEMBRE

JOVENTUT MAT. - OAR Gràcia
Interessant partit
El Joventut rep un històric de 
l’handbol català al qual ha der-
rotat en 6 de les seves 7 visites 
aquí a Mataró. 

5A JORNADA 9 NOVEMBRE

JOV. MAT.-Granollers At.  . 19-27
Sesrovires-Castelldefels  . 26-25
Ascó - S.Vicenç . . . . . . . . . . 27-26
Vilanova C - Tortosa . . . . . . 23-15
Gavà - OAR Gràcia . . . . . . 23-23
Molins - Vilamajor . . . . . . . . 31-33
Endarrerit:
S.Vicenç - JOV.MATARÓ .22-21
CLASSIFICACIÓ. Ascó 10, Gavà 

8, Vilanova Camí 7; Tortosa, Vi-
lamajor, Sesrovires,  S.Vicenç 6; 
OAR Gràcia 4, Granollers At. 3; 
Molins i Castelldefels B 2; JOV.
MATARÓ 0.

6A JORNADA 16 NOVEMBRE

OAR Gràcia - JOVENTUT MAT.

ALTRES RESULTATS
1a Cat. M.: LLagostera - JHM 
B 42-29; 2a Cat. M.: JHM C 
- Garbí 21-21; 1a Cat. Fem.: 
Llavaneres - Canovelles 18-26.
Juv.Masc: JHM - Garbí 24-23;  
Cadet Masc.: JHM - Epic Te-
rrassa 24-36; Infantil masc: Sant 
Joan Despí - JHM B 24-24; Inf. 
fem.: JHM - Gavà 22-21; Aleví: 
Montcada - JHM 4-12.  

Montcada feu Montcada feu 
inexpugnableinexpugnable

Enganxades a la derrota

JOVENTUT MATARÓ. Laia Argelic i Mary Pérez 
porteres; Cristina Moreno (1), Cristina Pi (1), Diana 
Gomà (1), Isa Latorre (3, 1 de p.), Alba Segarra (3), 
Laura Gallego (3, 1 de p.), Marta Sànchez (6, 1 de p.), 
Saray Romero (3), Sandra Cariteu, Irene Hernàndez, 
Danae Torres i Roser Villalba.

El femení del JH Mataró va jugar el divendres 
a la nit el partit ajornat de la quarta jornada a 
la pista del Sant Vicenç dels Horts, i va estar a 
punt d’aconseguir el seu primer triomf.

Però en el tram inicial de la segona part 
el conjunt mataroní va concedir un excessiu 
marge a l’equip local, que es va avançar de 
sis gols, i l’esforç fi nal va ser insufi cient per 
aconseguir la victòria.  

LLIGA CATALANA FEM.

HANDBOL    
1A DIV. ESTATAL MASC.

HANDBOL   
LLIGA CATALANA FEM.

CRÒNICA REDACCIO

Molt a prop del primer triomf

El Granollers B 
es queda sol

L’Ascó és líder

HANDBOL  
SANT VICENÇ

JOVENTUT 
MATARÓ22 21

JOVENTUT MATARÓ. Laia Argelic i Mary Pérez 
porteres; Laura Gallego (3), Diana Gomà (1), Saray 
Romero (2), Marta Sànchez (1), Roser Villalba (1), 
Alba Segarra (1), Snaedis Leosdottir (1), Danae 
Torres (3), Isa Latorre (5, 2 de p.), Irene Hernàndez 
(1), Cristina Pi, Cristina Moreno.

El dissabte acusant l’esforç del dia anterior 
(no sembla massa normal jugar dos partits de 
campionat en dos dies, sobretot un equip que 
físicament no està massa sobrat) i també algunes 
dinàmiques negatives que afecten l’equip, van 
caure àmpliament davant el Granollers Atlètic, 
en un partit on hi va haver incomptables pèrdues 
de pilota, que van facilitar la tasca de l’equip 
visitant.  

LLIGA CATALANA FEM.
CRÒNICA REDACCIO

Acusen el partit del dia anterior

JOVENTUT 
MATARÓ

GRANOLLERS 
ATLÈTIC19 27

JOVENTUT MATARÓ.  Oriol Mas i Quico Solà porters; 
Marc Martínez (2), Bernat Muñoz (4), Berenguer Chiva 
(1), Bernat Bonamusa (1), Jan Bonamusa (5), Marcos 
Garcia (3), Guillem Fàbregas (6), Carles Román, Toni 
Busquets (5, 3 de p.), Dani Aguilera, David Pedragosa 
(4), Alex Bosch.

PARCIALS CADA 5’. 3-2, 6-4, 8-9, 11-11, 13-14, 
18-18 descans; 21-19, 22-22, 24-25, 28-28, 30-
30, 33-31.

El Joventut Handbol Mataró va estar ben a prop 
de trencar la seva mala relació amb el Pavelló 
Miquel Poblet de Montcada però finalment 
l’equip local, entrenat per l’ex-internacional 
Jaume Puig, va acabar imposant-se per 33-31, 
tal com havia passat en les dues visites dels dos 
anys anteriors.El partit havia començat amb una 
allau de joc local (6-2) però que va ser ben frenat 
per un temps mort demanat per Juanan Garcia 

que va servir per redreçar el joc de l’equip 
mataroní, que tot i que en defensa no estava 
massa fi , sí que trobava espais a la defensa 
oberta de l’equip local, i al descans es va 
arribar amb empat a 18 gols. A la represa els 
dos equips van canviar de sistema defensiu 
per intentar frenar millor els atacs rivals i va 
costar més trobar el camí del gol. 

El Joventut aprofi tava sobretot la velocitat 
dels extrems i els llançaments de Pedragosa 
per posar-se per davant (24-25). Però ràpi-
dament l’equip local va igualar i fi ns i tot es 
va posar per davant (26-25) i a partir d’aquí 
el control va ser seu, ja que a un empat 
replicaven immediatament amb un gol seu, 
ja que la defensa groc-i-negra no aconseguia 
aturar a la parella de germans Maresma (19 
gols entre els dos), que van acabar decantant 
el matx a favor del seu equip, junt amb les 
aturades de Ricard Presas en els moments 
clau. D’aquesta manera el Joventut continua 
sense puntuar fora de casa.   

SALLE 
MONTCADA

JOVENTUT 
MATARÓ33 31

El Joventut va tenir opcions de 
victòria fi ns quasi el fi nal
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POSE

El metge especialista modifica 
la forma i la mida de l’estómac 
mitjançant una senzilla endos-
còpia, per via oral, sense inci-
sions ni cicatrius externes.  

Després del tractament, al pacient 
li és més fàcil poder seguir una die-
ta equilibrada i adoptar un estil de 
vida més saludable. Amb els nous 
hàbits, comença la pèrdua de pes.

Un equip especialitzat en medi-
cina digestiva, psicologia i nutri-
ció acompanya el pacient durant 
tot el tractament per ajudar-lo a 
assolir tots els seus objectius.

Stop a l’obesitat
El teu problema té solució, s’anomena POSE

Sense molèsties  
Sense cicatrius externes 
Sense ingrés

El tractament

La teva salut és el més important. Truca’ns i concerta una consulta informativa en la que un metge expert 
avaluarà el teu cas i t’aconsellarà el tractament més adequat per a que aquest cop sí, sigui el definitiu. 

1 2 3

La reducció d’estómac sense incisions o POSE és 
una nova i revolucionària tècnica que neix fruit 
dels últims avanços mèdics i estudis científics 
aplicats al tractament del sobrepès i l’obesitat. 
Aquest procediment mínimament invasiu dota a 
metges i pacients d’una eina segura que ofereix 
una solució eficaç i duradora a aquelles persones 
que, como tu, volen acabar amb l’excés de pes 
per sempre. Si fins ara has fracassat amb altres 
mètodes i no desitges sotmetre’t a una cirurgia 
major, el POSE pot ser la teva millor opció.

Clínica Opción Médica, per la teva seguretat

MATARÓ  - Mossèn Jacint Verdaguer, 47-51
BARCELONA  ·  TERRASSA  ·  L’HOSPITALET

902 31 35 36
www.opcionmedica.com

Sin título-4   1 13/11/13   11:26
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La Unió Excursionista de Catalunya de 
Mataró, la UEC, celebra el seu 78è ani-
versari amb un programa ple d’activitats 
obertes a tothom.

Des de l’any 1935 ofereixen a mataro-
nins i maresmencs tota mena d’activitats 
per promoure l’interès per la cultura, 
l’esport, l’aventura, la fotografia i el 
coneixement del nostre territori.

Activitats obertes a tothom
Del reguitzell d’activitats que han orga-
nitzat per al mes de novembre destaquem 
la projecció del documental Encordades 
que serà presentat per una de les prota-
gonistes, l’Elisabeth Vergès. A més, a la 
seu de la UEC de Mataró es podran veure 
diferents audiovisuals gravats pels ma-
teixos socis de l’entitat, com per exemple 
les ascensions als Andes Peruans. A més 
la UEC col·labora enguany amb la comis-
sió de l’any Punsola amb conferències i 
projeccions de la fi lmografi a del poeta 
Josep Punsola.

Les activitats esportives no poden 
faltar en l’aniversari de l’entitat. Hi 
haurà una travessa de BTT com és la 
ja tradicional Santa Fe del Montseny a 
Mataró, la Nordic Walking pels voltants 
de la ciutat i una sortida de muntanya a 
Sant Llorenç del Munt, són algunes de 
les sortides programades per a aquest 
mes de novembre.

El dia del soci serà el 29 de novembre 
i es farà l’acte de cloenda de la celebració 
del 78è aniversari de la UEC de Mataró. 
Durant l’acte es farà entrega de les ensen-
yes d’or i plata (50 i 25 anys de soci/a) i 
per acabar hi haurà un refrigeri per a tots 
els socis/es. 

Més informació a : www.uecmataro.org 

PROGRAMA D’ACTIVITATS
15 NOV. Projecció audivisual “Trekkings 
i Ascensions al Perú”.
17 NOV. Sortida en BTT de Santa Fe del 
Montseny a Mataró
17 NOV. Marxa Nòrdica pels voltants 
de Mataró
17 NOV. Cinema. Josep Punsola i el 
cinema: Projecció de la pel·lícula 
Porta Closa
21 NOV. Projecció i col·loqui del fi lm 
Encordades presentat per Elisabeth 
Vergès. Tot seguit es farà un sorteig de 
material esportiu.
22 NOV. Homenatge al soci Eloi Figueras
24 NOV. Excursió a Sant Llorenç del 
Munt
24 NOV. Josep Punsola i el cinema: Pro-
jecció de les pel·lícules Tares eternes i 
L’esperit del vent
29 NOV. Dia del Soci

La UEC celebra el seu 
78è aniversari amb un 
reguitzell d’activitats

ANIVERSARI UEC
NOTÍCIA REDACCIÓ
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La setmana passada es va disputar la 
quarta jornada de la Divisió d’Honor 
Masculina de waterpolo. El CN Mataró 
va jugar el seu partit entre setmana i va 
guanyar 8 a 6 el Mediterrani en un matx 
molt disputat. Després d’aquesta victòria 
el conjunt mataroní és segon empatat a 
punts amb el Calalunya, el pròxim rival 
dels mataronins. El líder és el Barceloneta 
que fi ns ara ho ha guanyat tot.
4A JORNADA (9 NOVEMBRE)
CN MATARÓ - Mediterrani . . . . . . . . . . . . . 8-6
CN Barcelona - Terrassa . . . . . . . . . . . . . . 8-12
Canoe - Catalunya . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-11
Navarra - Barceloneta . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-17
Helios - Concepción . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-9
Sant Andreu - Sabadell  . . . . . . . . . . . . . .dia 13
CLASSIFICACIÓ. Barceloneta 12, CN MA-

TARÓ QUADIS i Catalunya 10; Terrassa 
9, Canoe 7, Mediterrani 6, CN Barcelona, 
Navarra i Helios 3; Sant Andreu, Sabadell i 
Concepción 1.

Visiten els hongaresos del 
“Cata”
El Quadis juga aquest dissabte a les 19 
hores a la piscina Sant Jordi de Barcelona 
on es trobarà amb el Catalunya, equip 
amb el que va empatat en segon lloc, i 
on hi ha dos jugadors ben coneguts com 
són els hongaresos Àrpad Babay i Mate 
Balatoni que havien estat al Quadis. Els 
acompanya Egedi Gabor i a més tenen 
jugadors contrastats com els porters Fan-
dos i Sulla, Marc Larumbe, Sergi Trilles 
i Sergi Clos.  

5A JORNADA (16 NOVEMBRE)
Barceloneta - Helios
Sabadell - Mediterrani
Sant Andreu - CN Barcelona
Concepción - Canoe
Terrassa - Navarra
Catalunya - CN MATARÓ

El pròxim 23 de novembre a la nit, a 
l’hotel Atenea del Port de Mataró, el CN 
Mataró celebrarà un acte on es nomenarà 
Josep Masriera President d’Honor del 
Centre Natació Mataró. Masriera va ser 
president del club mataroní durant 16 
anys i va deixar el càrrec l’any passat. 
El club i l’actual junta directiva liderada 
per Joan Gros li fa aquesta distinció per 
la seva dedicació durant els seus anys de 
presidència, en els quals el CN Mataró va 
assolir les fi tes esportives i socials més 
rellevants de la seva història.

Reconeixement a delegats i 
esportistes passats
En el mateix acte, el club també tindrà un 
reconeixement especial per als qui foren 
delegats i esportistes del CN Mataró al 
llarg de molts anys i que han demostrat el 
seu compromís amb l’entitat i que ha anat 
més enllà de la seva vinculació esportiva.

A l’acte hi assistiran autoritats del món 
polític i esportiu, tant en l’àmbit local 
com estatal que volen estar presents en 
aquest moment tan especial per a Josep 
Masriera i per a tots els guardonats.  

CN Mataró Quadis i CN Catalunya 
lluiten per la segona plaça

WATERPOLO
DIVISIÓ D’HONOR MASCULINA REDACCIÓ

El CNM La Sirena es desplaça a una 
altra piscina complicada com és la del 
CN La Latina a Madrid, equip que a la 
darrera jornada va guanyar el derbi ma-
drileny contra el Moscardó. La temporada 
passada es va guanyar per 8-12, i no es 
perd allà des de la temporada 2006-07.

L’equip madrileny compta amb l’ex-
jugadora del Centre Míriam López-
Escribano, també té la portera aragonesa 
internacional Paula Bugallo i, cosa rara 

actualment, té tres jugadores estrangeres 
(britàniques igual que les de La Sirena) 
que són Drable, Fowler i Logan.  

4A JORNADA (16 NOVEMBRE)
Sabadell - Dos Hermanas  . . . . . . . . . . . . 24-3
La Latina - CN MATARO
Sant Andreu - Navarra
Rubí - L’Hospitalet
Mediterrani - Moscardó
Terrassa - Zaragoza

La Sirena intentarà conservar el segon 
lloc a Madrid

WATERPOLO
DIVISIÓ D’HONOR FEMENINA REDACCIÓ

El CN Mataró nomena 
Josep Masriera 
President d’Honor

WATERPOLO
CN MATARÓ REDACCIÓ

El masculí del CN 
Mataró té una sortida 
complicada

TENNIS TAULA
SUPERDIVISIÓ MASCULINA REDACCIÓ

L’equip masculí del Centre Natació 
Mataró Quadis de tennis taula retorna 
a la competició amb un desplaçament 
molt complicat el diumenge al matí a 
les instal·lacions del Borges, equip que 
actualment és tercer amb 8 punts, un més 
que l’equip mataroní que intentarà donar 
la sorpresa.  
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FUTSAL. Paquito Pares, Cristian Villarin (1), 
Sergi Broto (1), Toti Matallana (2), Carlos 
Villarin (3) cinc inicial; Aniol Saiz (1), Cristian 
Sevilla, Carlos Cascales, Miki Rodríguez, Marc 
Caballeria (2), Sergio Murillo.

El Futsal Aliança Mataró es va retrobar 
amb la victòria, el bon joc i el gol diu-
menge passat guanyant a casa 10 a 0 al 
Manlleu. Els mataronins van fer un dels 
millors partits del que portem de tempo-
rada i van passar per sobre d’un rival que 
es va mostrar molt inferior.

El matx ben aviat es va posar de cara 
quan Carlos Villarin va fer el primer gol 
en el minut 4’ de joc. Abans del descans 
els mataronins, amb dos gols de Marc 
Caballeria i un altre de Cristian Villarin, 
ja havien encarrilat la victòria.

A la segona part l’equip vermell no es 
va relaxar i va continuar posant setge a la 
porteria d’un Manlleu que en cap moment 

va mostrar la sensació de poder capgirar 
la situació. Sergi Broto va fer el 5 a 0 i 
a partir d’aquí els gols van anar arribant 
fi ns a la desena (Toti Matallana (2), Carlos 
Villarin (2) i Aniol Saiz (1).
CLASSIFICACIÓ. Parets 21; Lliçà d’Amunt 19; 

Ripollet 16; Vilassar Mar 14; Barceloneta 
12; Montsant 11; Manlleu 10; Futsal Mataró 
i Lloret 9; Bosco Rocafort 8; Arenys de Mar 
i Bonaire 7; Pineda 5; Sagarra i Arenys de 
Munt 4; CN Caldes 0.

Aquesta setmana el conjunt mataroní 
visitarà la pista del Parets, líder de la 
categoria que ha guanyat tots els partits. 

El Juvenil planta cara al Barça
El Juvenil Nacional del Futsal Mataró 
que milita a la màxima categoria estatal 
va perdre 8 a 3 a la Ciuat Esportiva Joan 
Gamper, en un bon partit dels mataronins 
que no es va merèixer un càstig tan gran. 
Destacar que els mataronins van marcar 
tres gols als blaugranes que fi ns aquest 
partit només havien encaixat 2 gols en les 
sis jornades anteriors.  Ara els mataronins 
són tercers.  

Aquest diumenge a partir de les 9 del 
matí es disputa el 44è Cros Ciutat de Ma-
taró que organitza cada any el GA Lluïsos 
al Circuit de Cros de Mataró. La prova és 
puntiable pel Campionat Maresmenc. 

L’any passat en categoria sènior mas-
culina la victòria va ser pel campió de 
Catalunya Carlos Castillejo, mentre que 
la guanyadora en la categoria femenina 
va ser Gema Barrachina. Enguany no 
s’espera que hi hagi un nivell tan elevat 
com el de l’anterior edició que va coin-
cidir amb la disputa del Campionat de 
Catalunya de Cros. 

La cursa de la categoria sènior femeni-
na començarà a les 11:55 hores i la sènior 
masculina a les 12:30 hores. 

Marc Roig segon a la Behobia-
Donostia 
Per segon any consecutiu l’atleta del CAL 
va tornar a pujar al podi en aquesta mítica 
carrera i per davant de l’il·lustre veterà 
Chema Martínez. A la 49ena edició d’una 
de les curses populars més importants de 
l’estat, Marc Roig, igual que l’any passat, 
va pujar al segon calaix del podi precedint 
a l’atleta Pedro Nimo que es va imposar 
amb un temps d’1:04.30. En Marc va 
emprar un temps d’1:05.49 per fer els 
20 km que té la cursa.

Mari Carmen Gonzàlez segona a 
la Cursa de la Dona
La guanyadora de les edicions 2010 i 
2011 Mari Carmen González del CAL 
acaba segona en la multitudinària Cursa 
de la Dona de Barcelona amb un temps 
de 24:34. La guanyadora de la prova va 
ser Meritxell Calduch amb un temps de 
23:49.  

Golejada d’escàndol del Futsal Aliança 
Mataró a casa davant el Manlleu

FUTBOL SALA
TERCERA DIVISIÓ REDACCIÓ

Els mataronins es retroben amb el 
bon joc i s’alluny de la part baixa 
de la classifi cació

FUTSAL 
ALIANÇA

FUTSAL 
MANLLEU10 0

Diumenge es disputa 
la 44a edició del Cros 
Ciutat de Mataró

ATLETISME
CROS CIUTAT DE MATARÓ REDACCIÓ

Berta Triola i Adrian 
González lideren la Copa 
Catalana de Fons

NATACIÓ
COPA CATALANA REDACCIÓ

Els nedadors del CN Mataró Berta Triola 
i Adrian González lideren la Copa Cata-
lana de Fons després d’haver-se disputat 
dues proves del calendari. El campionat 
és molt llarg, però de moment els dos 
nedadors entrenats per en Sergi Garcia 
ja estan demostrant coses. 

Set podis al Circuit Català
El cap de setmana passat es va celebrar 
a la piscina del CN Sant Andreu la pri-
mera prova del Circuit Català de Trofeus 
de Natació, Gran Premi Diputació de 
Barcelona, Alejandro López. Els nedadors 
del CN Mataró van aconseguir set podis.

Fernando Morillas va acabar primer en 
els 50, 100 i 200 metres braça, Guillem 
Pujol va ser 3r en els 400 i 1500 metres 
lliures, Berta Cantó 3a en els 200 me-
tres braça i Arianda Roca 3a en els 200 
metres liures.  
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8A JORNADA 10 NOVEMBRE

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

CLASSIFICACIÓ. JUVENTUS 22; 
Vilassar Mar i Empenta 15; La 
Salut 14; MOLINOS i Masnou 
AT 12; Tiana B, Aguila B i Roma 
Sports 9; Bufalà B 7; Juvesport 
5; Masnou B 4; SALESIANS 3; 
Alella B.

Un triomf i una derrota
El Juventus va guanyar 7 a 1 el 
Masnou B i continua amb pas 
fer al capdavant de la taula. Ara 
aquesta setmana l’equip verd 
tindrà una sortida complicada 
al camp del Roma Sports. L’altre 
equip que va jugar aquesta set-
mana va ser el Juvesport que va 
perdre 4 a 1 a Bufalà.    

10A JORNADA 10 NOVEMBRE

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

CLASSIFICACIÓ. Poble Nou 24; 
Argentona 20; Arenys de Mar, 
Tiana, LIVERPOOL i Bufalà 19; 
Sant Pol 18; Can Parellada 16; 
Hospitalet, Llavaneres, Cabrera i 
Alella 13; PLA D’ EN BOET 12; 
Pineda 8; LLÀNTIA i Cabrils 7; 
Calella 3; Aguila 0. 

Derrota del Liverpool
El Liverpool va perdre i baixa del 
segon lloc fi ns al cinquè. Llàntia i 
Pla d’en Boet van empatar en el 
derbi mataroní en un partit que 
hauria pogut guanyar qualsevol. 
Gràcies a aquest punt La Llàntia 
surt del descens. 

13A JORNADA 10 NOVEMBRE

VILASSAR MAR-Cerdanyola  2-1
Terrassa - MASNOU  . . . . . . . . 4-2
CLASSIFICACIÓ. Montañesa i Eu-

ropa 28; Ascó 27; Rubí i Terrassa 
24; Santfeliuenc 22; Cornellà 21; 
Palamós 19; Figueres 18; Vilfran-
ca i MASNOU 16; Cerdanyola i 
Mafumet 15; Santboià, Manlleu 
i Rapitenca 14; Gavà 13; Cas-
telldefels 12; VILASSAR MAR i 
Gramenet 9..

El Vilassar de Mar va guanyar 
i trenca la ratxa negativa que 
portava, tot i això continua en 
llocs de descens. Els Masnou 
va perdre a Terrassa i va veure 
frenada la seva progressió a la 
classifi cació.

PRIMERA CATALANA
10A JORNADA 10 NOVEMBRE

Girona B - VILASSAR DALT . . 2-0

El Vilassar de Dalt va perdre al 
camp del líder. Els maresmencs, 
amb 10 punts, estan a només un 
punt del descens.  

Triomf Vilassar Mar Líder sòlidEmpat en el derbi

Segona derrota consectuiva del Rugby 
Club Mataró que aquesta setmana va 
veure com se li escapava la victòria per 
molt poc. 

El conjunt mataroní va perdre a casa 
20 a 21 davant els Crancs d’Osona i 
després de quatre jornades de lliga porta 
dues victòries i dues derrotes i amb 11 
punts és el tercer classifi cat a la lliga. 
En línies generals els mataronins van ser 
superiors en joc, però els visitants van 
aprofi tar un cop de càstig en els darrers 
minuts per emportar-se la victòria. Aques-
ta setmana el conjunt mataroní visitarà el 
RC Garrotxa. 

Divendres passat el Rugby Club Mataró 
va organitzar un sopar on no hi van faltar 
els jugadors del primer ni els nens de 
l’escola per celebrar el 5è aniversari del 
conjunt mataroní. 

TERCERA DIVISIÓ
RESULTATS

4A CATALANA3A CATALANA
RESULTATS GRUP VRESULTATS

8A JORNADA 10 NOVEMBRE

Canet - Susannenc . . . . . . . . . . 2-1
VERDIBLANCA- Arenys B . . . 4-5
Santivcentí - Vilassar B . . . . . . . 3-0
ROCAFONDA - ILURO . . . . . . 2-6
ATHLETIC - RONDA . . . . . . . . 3-1
Llavaneres  B- Masnou AT  . . . 5-1
MATARONESA - Cabrils C . . . 6-0
Malgrat . . . . . . . . . . . . . . . descansa

CLASSIFICACIÓ. Llavaneres B 24; 
Santvicentí 19; MATARONESA i 
Masnou Atletic B 15; Susannenc 
i Cabrils C; Canet i Arenys de Mar 
B 11; ILURO 9; Vilassar de Dalt 
B 8; Malgrat i ROCAFONDA 6; 
VERDIBLANCA i ATHLETIC 4; 
RONDA 3 .

Triomf de l’Athletic
L’ Athletic Mataró va aconseguir 
la primera victòria de la tempo-
rada guanyant el derbi mataroní 
davant el Ronda 3 a 1. L’altre 
derbi local se’l va emportar l’Iluro 
que va guanyar 2 a 6 al camp del 
Rocafonda. La Mataronesa es va 
retrobar amb la victòria després 
de dues derrotes seguides i 
escala fi ns a la tercera posició. 
La Verdiblanca va perdre a casa 
i continua a la part baixa de la 
classifi cació. 

Derbi per l’Iluro

RESULTATS GRUP VI

4A CATALANA

El Rugby Club Mataró 
perd a casa davant els 
Crancs d’Osona

RUGBY
TERCERA CATALANA REDACCIÓ

Victòria per la mínima 
de l’EFS Ciutat de 
Mataró

FUTBOL SALA
PRIMERA CATALANA REDACCIÓ

L’EFS Ciutat de Mataró va guanyar a 
casa al Sant Julià de Ramis en un partit 
on els mataronins no van jugar gaire bé, 
però van sumar els tres punts que els 
permet continuar situats a la part alta de 
la classifi cació. 

Joan Carles Puig i Jordi Capilla van 
avançar els mataronins, però els visitants 
van empatar el matx. El gol de la victòria 
no va arribar fi ns ben entrada la segona 
part quan Sergi Escalera va fer el 3 a 2 
defi nitiu amb un fort xut per dalt. 

El sènior femení també va guanyar la 
setmana passada, les mataronines van 
guanyar 2 a 4 a Badalona davant l’Iris 
Sol després de remuntar un 2 a 0. Mireia 
Roca i Eli Claus van empatar el partit 
abans del descans. I a la segona part un 
antre cop Eli Claus i Txiki van culminar la 
remuntada amb dos gols més. 
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Blue Jasmine 

Malavita 

¿Quién mató a Bambi 

El juego de Ender

Séptimo

Somos los Miller

Thor: El mundo oscuro

Doraemon y Nobita H. 

Pacto de silencio

Grand Piano

Insidious 2

El capitán Phillips

Turbo

Una cuestión de tiempo

El mayordomo

Prisioneros

Zipi i  Zape y el club de la canica

Don Jon

Gravity

Llanero solitario

Blue Jasmine 

Malavita 

¿Quién mató a Bambi? 

El juego de Ender

Somos los Miller

Séptimo

Thor: El mundo oscuro

Turbo

Doraemon y Nobita H. en el misterioso museo del futuro 

Insidious 2

Zipi y Zape y el club de la canica

Inch’Allah (V.O.)

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

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

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

20:15...22:30   00:45

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

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

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

[excepte dmc. 20] 16:00   18:00

[En català] 16:00   18:00

[excepte dmc. 20]  20:15... 22:30   00:45

16:00 

18:00   20:15   22:30 (20 nov.)

12:15   16:00   18:10   20:20   22:30   00:40

12:10   16:00   18:15   20:30   22:45   01:00

12:20   16:00   18:05   20:10   22:15   00:20

12:10   16:00   18:15   20:30   22:45   01:00

12:10   16:20   18:15   20:10   22:15   00:20

12:20   16:00   18:15   20:30   22:45   01:00

12:10   16:00   18:15   20:30   22:45   01:00 

[En català] 12:10   16:00   18:00

20:00

22:50

17:15               [dv.-diu.] 22:25   00:40
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Guanyador setmana núm. 1599
 ANGELA VIDAL OLIVERAS 
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Qui és l’autor del llibre en que es 
basa ‘Malavita’?

Pregunta de la setmana:

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

Resposta del núm. 1599
“Elsa Pataky”

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 
Elvira Sanchez Villanueva,
Carme Solé Brachs.

Tot a punt per a la segona edició 
del Mercat del Film

Divendres 22 el casal de barri de 
Les Esmandies acollirà el Mercat del 
Film, iniciativa creada a quatre mans 
pel mestre i historiador de l’art Jesús 
Gonzàlez i la periodista Judith Vives, 
ambdós fundadors del col·lectiu de ci-
nema Hotel Elèctric. Durant tres hores 
es podran veure en un mateix espai i 
de forma gratuïta una vintena de pro-
jectes audiovisuals.

“Després que Mataró es quedés 
sense Mostra de Cinema, era necessa-
ri pensar en una alternativa”, explica 
Vives. Per aquesta raó, va néixer el 
Mercat del Film, que enguany celebra 
la seva segona edició com a punt de 
trobada entre espectadors i creadors. 
És una activitat que es duu a terme 
sense cap tipus de suport econòmic, 

CINEMA
NOTICIA BERTA SEIJO

UNA SECCIÓ 
PATROCINADA PER

 Més cinema a: www.totmataro.cat

Concurs de Cine
2 entrades dobles

cinemescinemes NÚM. 1601
DEL 15 AL 21 DE NOVEMBRE DE 2013 

on els seus organitzadors hi dediquen 
temps i esforç per amor al cinema: 
“Contactem en persona amb tots els 
participants, volem que s’integrin en 
el nostre projecte i que creguin en ell 
tant com nosaltres”, afegeix.

L’experiència de l’any passat va ser 
molt positiva, hi van assistir un total 
de 150 persones, i tenen moltes idees 
per a futures edicions, però l’objectiu 
d’ara és que la mostra arreli a la ciutat.

“El sector audiovisual gaudeix d’un 
nivell força alt a Mataró. Parlo de 
participants professionals, així com 
d’amateurs, que també elaboren pro-
jectes de qualitat amb els seus propis 
recursos”, recalca. A part de curts, a la 
cita també es podran veure videoclips, 
documentals i espots publicitaris.
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Les estrenes
Blue Jasmine

Jasmine era una 
dona de l’alta so-
cietat de Nova 
York però ara, 
sense diners ni 
casa, es veu obli-
gada a viure a 
Sant Francisco 

amb la seva germana, una dona de 
classe treballadora que viu en un 
petit apartament.
Direcció: Woody Allen.
Intèrprets: Cate Blanchett, Alec 
Baldwin, Peter Sarsgaard.
98min

El juego de Ender

Se t an t a  a n y s 
després d’una 
guerra entre és-
sers humans i 
extraterrestres, 
un nen és enviat 
a una escola mi-
litar espacial amb 

la fi nalitat de preparar-l’ho per a una 
futura invasió.
Direcció: Gavin Hood.
Intèrprets: Asa Butterfi eld, Harrison 
Ford, Hailee Steinfeld, Viola Davis.
112min

Thor: El mundo oscuro

Thor haurà d’iniciar un viatge que 
l’uneix al seu germà Loki, empre-
sonat. 112min

Malavita (The family)

Una família ma-
fiosa americana 
es t rasl lada a 
Normandia sota 
el programa de 
protecció de tes-
timonis del FBI. 
Encara que fan el 

possible per adaptar-se al seu nou 
estil de vida, de seguida es veuran 
obligats a utilitzar els vells mètodes.
Direcció: Luc Besson.
Intèrprets: Robert De Niro, Michelle 
Pfeiffer, Tommy Lee Jones, Dianna 
Agron.
111min

Somos los Miller

Un traficant de 
marihuana crea 
una família fic-
t ícia amb una 
stripper i dos jo-
ves del carrer. 
Això forma part 
del seu pla per 

passar un gran carregament de dro-
ga des d’Estats Units a Mèxic en 
autocaravana.
Direcció: Rawson Marshall Thurber.
Intèrprets: Jennifer Aniston, Jason 
Sudeikis, Emma Roberts.
110min

Don Jon

Jon, un jove addicte al porno, ten-
deix a deshumanitzar-ho tot al seu 
voltant. 38min

¿Quién mató a Bambi?

Dos joves amics 
intenten traslla-
dar el seu cap, i 
sogre d’un d’ells, 
tancat al male-
ter  del  cotxe. 
D’altra banda, 
dos empresaris 

endeutats intenten fer un segrest 
ràpid. Uns acabaran segrestant la 
víctima dels altres per un malentès.
Direcció: Santi Amodeo.
Intérprets: Quim Gutiérrez, Ernesto 
Alterio, Julián Villagrán, Clara Lago, 
Úrsula Corberó.

Séptimo

Un pare i els seus 
dos fi lls juguen a 
veure qui arriba 
primer al carrer 
des d’un setè pis. 
Quan el pare arri-
ba a la planta 
baixa, resulta que 

els nens no apareixen, no hi ha ni 
rastre d’ells.
Direcció: Patxi Amezcua.
Animació: Ricardo Darín, Belén 
Rueda.
88min

Pacto de silencio

Un antic activista radical viu ara 
de forma anònima amb la seva fi -
lla. 125min 
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Tsunami Port
OCI, RESTAURANTS I GASTRONÒMIC
PUBLI REPORTATGE

TEXT: JORDI GOMÀ

FOTOS: JORDI GOMÀ

www.totmataro.cat/restaurantsOci, restaurants i gastronòmic

El Port de Mataró es revitalitza amb 
l’arribada del Tsunami Port, hereu 
del popular “xiringuito” de la platja 
de Mataró, que vol donar continuïtat 
a la seva fi losofi a fora de la tem-
porada d’estiu, traslladant-lo a un 
local molt ampli i amb més condi-
cions per oferir un servei millorat i 
una cuina de primera. La premissa 
principal és la d’oferir un producte 
fresc, de qualitat, manipulant-lo el 
mínim per preservar els sabors i ofe-
rir una experiència gastronòmica del 
tot satisfactòria, amb plats de cuina 
mediterrània de temporada. Gairebé 
tots els plats es cuinen al seu forn de 
carbó vegetal –que ofereix resultats 
òptims amb tot tipus d’aliments–, 

donant un toc excel·lent a les seves 
carns de qualitat, un dels punts forts 
de la casa, ja sigui de bou de Girona 
o l’excel·lent entrecot de Nebraska, 
de l’anomenat Angus negre, proba-
blement una de les millors carns 
bovines del món. Tot i això no hem 
d’oblidar els arrossos fets a la bra-
sa –des del caldós de llamàntol a la 
paella marinera, passant per l’arròs 
negre– o els productes del mar –com 
la closca a la brasa, amb un resultat 
sorprenent ment bo, el tataki de tonyi-
na o el bacallà, per exemple–.

Altres plats destacats que tenen 
molt d’èxit entre els seus fidels 
és l’hamburguesa –oblideu-vos de 

qualsevol hamburguesa que tingueu 
al cap, aquesta, feta amb bou de 
primera i cuita a la brasa, us entu-
siasmarà–, les aletes de pollastre a la 
brasa o el bracet d’ànec amb confi -
tura de fi ga Al migdia tenen el menú 
diari, que conté 5 o 6 plats de brasa 
per triar de segon, i també fan menús 
per a grups, per a qualsevol celebra-
ció. La capacitat total del restaurant 
és d’unes 110 persones, amb un saló 
que es pot reservar a part per uns 60 
comensals. S’ha de tenir en compte 
que a més tenen una zona destina-
da a fer el vermut, així com un espai 
reservat per a fer la copa o el cafè 
després de sopar, amb còmodes sofàs 
on degustar algun dels seus còctels 
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Tsunami Port

Passeig del Callao s/n
Port de Mataró.
(antic Trabucaire)

Telèfon 93 796 18 31

Obert cada dia de la setmana 
per dinar i sopar. Els caps de 
setmana a la nit tanquen més 
tard, com a local de copes.
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Especialitats de la casa

Especialitats de la casa: Al Tsuna-
mi, tot i tenir una àmplia carta de 
carns a la brasa i ser uns especia-
listes en la matèria, no descuiden 
cap altra vessant de la cuina me-
diterrània. Tant ens podem menjar 
un “chuletón” de bou de quali-
tat –fet a la brasa–, una amanida 
d’espinacs amb salmó, poma i nous 
amb vinagreta de mel i llimona, un 

bon plat de closca –amb musclos, 
cloïsses, navalles i escopinyes– 
també fet a la brasa o un carpaccio 
de bou brasejat amb parmesà i 
ruca. Tots aquests i molts altres 
plats no ens deixaran indiferents, 
ja que gaudirem d’una cuina de pri-
mera qualitat aprofi tant al màxim 
les possibilitats del forn de brasa 
de carbó vegetal.

Vins recomanats

El 2ϖr, un excel·lent vi 
negre del Priorat
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Muchachito: enèrgic, incansable i 
amb dos “compadres”

Enèrgic, incansable, s’acaben els 
adjectius quan es tracta de par-
lar sobre Muchachito. Aquest cop 
acompanyat de Diego Pozo, més 
conegut com “El Ratón” del famós 
grup Los Delinqüentes, i del pintor 
i il·lustrador Santos de Veracruz. La 
mescla de dos grans artistes de la 
rumba i els ritmes “bailongos”, va 
donar com a resultat el que proba-
blement és un dels millors concerts 
de Muchachito, en el qual, acom-
panyat dels seus característics 
bombo i guitarra, van inundar de 
ritmes frenètics tot el Clap.

No va quedar ningú que no su-
cumbís al ritme dels seus famosos 
temes “la quiero a morir” o “ojalá 
no te hubiera conocido nunca”. El 
repertori musical va passar també 

per cançons de Los Delinqüentes, la 
marxosa “el aire de la calle” que tots 
algun cop o altre hem corejat, temes 
de formacions anteriors de Mucha-
chito com “los 40 forajidos” de G5, 
atrevint-se inclús a versionar Bruce 
Springsteen o, fi ns i tot, repassant 
cançons per acontentar els més ro-
quers de la sala, com “palabras para 
Julia” de Los Suaves.

Homenatge a Peret
El moment àlgid de l’actuació, on 
Jairo Perera, es va posar defini-
tivament al públic mataroní a la 
butxaca, va ser quan demostrà el seu 
apreci per la fi gura del rumbero local 
Peret, cantant el seu èxit “el muerto 
vivo”. Muchachito y sus compa-
dres, van marxar del Clap després 
d’un concert que per poc no arriba 
a les tres hores, després de diver-
sos intents no reeixits d’abandonar 
l’escenari. 

MÚSICA
CRONICA ÀLEX SOLDEVILA

culturacultura www.totmataro.cat/maresme
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El Pare Joan Herrero tindrà un ge-
gantó. L’Escola Pia Santa Anna 
presentarà dissabte la fi gura que 
s’ha fet a semblança del Pare Joan, 
que va morir l’octubre de 2011. La 
colla gegantera del centre educatiu 
l’ha creat per retre-li homenatge.

El gegantó del Pare Joan es 
presentarà aquest dissabte a dos 
quarts de sis de la tarda a la plaça 
que porta el seu nom – a la creu de 
terme -, en el marc de la festa del 
IX aniversari de la geganta Anna de 
l’escola. David Berenguer, membre 
de la colla gegantera, explica que 
“el gegantó serà una representació 
del pare escolapi Joan Herrero per 
poder recordar la seva fi gura i serà 
portat per nens”. 

Proper als nens
El nou gegant “porta una motxilla i 
té els braços lliures i amb mobilitat, 
una forma de fer-lo proper als nens, 
tal com era el Pare Joan”.  És obra 
de la prestigiosa Dolors Sans, de 
Vilafranca del Penedès i anirà ves-
tit per Assumpta Majó, de la botiga 
Mimosa. La presentació del gegantó 
comptarà amb la colla gegantera de 
les escoles pies del barri de Sant 
Antoni de Barcelona, així com els ge-
gants mataronins del Cor de Maria, 
de l’escola Mare de Déu de Lourdes 
i de la Llàntia, entre altres. 

FESTES
NOTÍCIA MIREIA BIEL

L’Escola Pia Santa Anna 
crea un gegantó en record 
al Pare Joan Herrero

Dissabte a la tarda es 
presentarà la nova fi gura, que 
serà portada per nens

El cantant torna a fer embogir 
el Clap amb prop de 3 hores 
de concert

ARXIU

ALUART

  DISSABTEDISSABTE PASSAT ES VA INSTAL·LAR AQUESTA PANCARTA A LA PLAÇA DE  PASSAT ES VA INSTAL·LAR AQUESTA PANCARTA A LA PLAÇA DE 
L’AJUNTAMENT QUE RECORDA EL MURAL DELS “NINOTS” DE SANTI ESTRANY.L’AJUNTAMENT QUE RECORDA EL MURAL DELS “NINOTS” DE SANTI ESTRANY.

A. ALUART
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Davant d’aquesta declaració 
d’intencions de La Roca, el Partit 
Popular mataroní va reaccionar i va 
presentar una proposta de resolució 
al ple del mes de novembre en la 
qual el seu portaveu, José Manuel 
López, va afi rmar que “l’Ajuntament 
de Mataró no pot restar impassible 
mentre La Roca del Vallès es de-
clara municipi turístic i amplia la 
seva zona comercial del Village, i 

Barcelona debat sobre l’obertura en 
festius”. La proposta també dema-
nava que s’encetés un diàleg entre 
consells i organismes relacionats 
amb la promoció econòmica de la 
ciutat i va ser aprovada. 

El debat que s’engegarà en els 
pròxims mesos refl ecteix la neces-
sitat de revitalitzar el comerç de 
proximitat a la ciutat. Miquel Rey, 
regidor de Promoció Econòmica,  

SOCIETAT
REPORTATGE FOTOS: ARXIU

TEXT: MIREIA BIEL

A principis d’octubre, el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya va declarar La Roca del Vallès municipi turístic. 
El govern de la Generalitat havia denegat la petició del consistori 
de La Roca en diverses ocasions, però fi nalment la valoració 
del TSJC s’ha imposat. La declaració de municipi turístic és, en 
molts casos, una excusa per fl exibilitzar els horaris comercials 
i obrir els diumenges, un fet que aprofi tarà La Roca Village, 
l’outlet que rep milers de visitants diàriament. Tot plegat genera 
un debat al voltant dels horaris comercials i del comerç com 
a eix vertebrador de capitals de comarca, com ara Mataró.

www.totmataro.cat/reportatge
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reconeix al Tot que “Granollers ha 
fet una inversió al centre de la lo-
calitat que no ha realitzat Mataró”, 
un aspecte que considera “ha restat 
importància al nostre eix comercial”. 
Si bé l’any 2000 Mataró era el cen-
tre comercial de la zona, ara ho és 
Granollers. En la mateixa direcció, 
Teresa Robert, presidenta de la Unió 
de Botiguers (UBM), afegeix que 
“tenen un centre atractiu i hi ha un 
fl ux de gent Vallès-Maresme molt 
important que varia la direcció se-
gons l’època de l’any”. Amb un valor 
afegit, que Mataró té mar. 

 

Recuperar la capitalitat

Davant d’aquest escenari, en el qual 
s’ha donat una manca d’inversió i 
d’acció política important que ha 
acompanyat la crisi econòmica, 
Rey detalla un seguit de mesures 
que tenen per objectiu “recuperar 
la capitalitat comercial” de Mataró 
al territori. El regidor recorda 
que es va signar un acord amb 

Govern i comerciants treballen per “recuperar la capitalitat comercial”

Comerç de proximitat:
l’aparador de Mataró 
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les associacions de botiguers ja el 
2007, en el qual hi havia propostes 
d’inversió. Ara, Rey assegura que “el 
govern les ha posat en valor, hem fet 
una recerca de capital”. Amb una 
inversió de 40 milions d’euros, del 
fons europeu, Rey va posar data, 
l’any vinent, a l’inici de les obres de 
peatonalització de la zona del carrer 
de Cuba fi ns al carrer Sant Benet, 
per un costat i fi ns el Camí Ral, per 
l’altre. Així, Rey també va avançar 
que s’ampliarà la vorera de la Plaça 
de les Tereses – el tros de la parada 
d’autobús. Una sèrie d’accions que 
faran que “el centre sigui molt més 
atractiu que ara per passejar-s’hi”, 
segons Rey, i que ajudarà els comer-
ços locals a guanyar vida.

2.000 comerços tancats

I és que revifar el comerç de proxi-
mitat és imprescindible perquè les 
principals zones comercials de la 
ciutat no perdin infl uència. La Con-
federació de Comerç de Catalunya 
va assegurar que fi ns a 2.000 co-
merços van abaixar la persiana el 
2012, el que suposa la destrucció 
de 6.000 llocs de treball. Sense 
anar més lluny, Mataró recorda el 

cament de molts comerços”, també. 
Però sí que explica que la ciutat 
treballa per buscar alternatives que 
benefi ciïn tant consumidors com 
comerciants. 

I Rey, ho detalla. El regidor de 
Promoció Econòmica apunta que 
“malgrat que cal cenyir-se a la 
normativa horària, aquesta és molt 
fl exible”. La voluntat, per tant, és 
la de “donar continuïtat a l’horari 
d’obertura als migdies en dissabte 
i diumenge” i, evidentment, “tenir 
present els festius i caps de setma-
na”. Sense, tanmateix, “capgirar 
la forma de treballar i viure dels 

recent tancament de comerços de 
proximitat tan rellevants i històrics 
com Robafaves o Can Miracle. Per 
evitar-ne més, Miquel Àngel Fraile, 
director general de la Confederació 
de Comerç de Catalunya, va remar-
car que “el tancament de botigues 
no para” i per això va fer una crida “a 
comprar als petits comerços perquè 
la crisi els afecti menys”. 

Ara bé, per aconseguir l’atenció 
del públic cal fl exibilitzar o ampliar 
horaris? La presidenta de la UBM 
assenyala la fl exibilització d’horaris 
que va dur a terme Madrid i “el tan-

BID, una iniciativa futura

Rey també anomena el Business Improvement District, una espècie de 
zona de petits comerços a cel obert. Londres en té 37 i ciutats del nord 
d’Europa, així com també Nova York, entre altres, en disposen. Mataró 
hi treballa amb visió de futur. És una àrea defi nida dins de la qual les 
empreses paguen un impost addicional (o taxa) per tal de fi nançar pro-
jectes dins dels límits del districte. El BID és fi nançat, principalment 
amb freqüència, a través de la recaptació, però també pot recórrer a 
altres fonts de fi nançament públiques i privades. La BID presta ser-
veis com la millora del paisatge obert i la comercialització de la zona. 
Els serveis prestats són complementaris als ja previstos pel municipi.
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negocis familiars tradicionals”, diu 
Rey, qui afirma que “es buscaran 
solucions perquè les zones de pe-
tits comerços puguin competir amb 
centres comercials” com La Roca, el 
Maremagnum o Mataró Parc.

Afrontar el turisme

Cal pensar, també, en la solució co-
mercial que es dóna pels turistes. 
La majoria de comerços de la ciutat 
tanquen per vacances durant el mes 
d’agost, mentre ni Mataró Parc ni La 
Roca Village ho fan. La voluntat del 
govern local per captar un públic tu-
rista és creixent i ferma i, per això, 
tant Rey com Robert, reconeixen 
estar-hi treballant “establir accions 
en contacte amb tour-operadors i 
hotels”. En els propers mesos, se’n 
donaran més detalls. 

Però a banda del turisme, Mata-
ró també és atractiva per visitants 
puntuals. Rey vol que se sàpiga 
que “cada setmana passa alguna 
cosa interessant a la ciutat” i que 
activitat com el MOW, tenen una 
projecció destacada fora del terme 
municipal de Mataró. 

Botiguers del país’

Projectes per revitalitzar i posar de nou en valor el comerç de proxi-
mitat han sorgit per contraatacar la crisi econòmica i el sorgiment de 
grans superfícies comercials. Girona, Vilafranca del Penedès i Lleida 
han presentat, des d’inicis del 2013, la iniciativa ‘Botiguers del país’, 
sorgida per “donar a conèixer la transcendència del nostre comerç, 
així com la diversitat, proximitat, sostenibilitat, familiaritat, fiabilitat, 
que ofereix”, a més a més “d’uns preus competitius”. El naixement 
d’aquest paraigua s’articularà a través de campanyes tradicionals i, 
especialment, a través de campanyes en línia – gràcies a les xarxes 
socials - que “puguin generar trànsit cap a les botigues i que ens per-
metran una màxima efectivitat amb menys cost”.

El Corte Inglés, una amenaça?

L’arribada del Corte Inglés és, per 
últim, un altre aspecte que ha de 
preocupar. Les obres de millora de 
la zona perifèrica de la que ha de ser 
la locomotora comercial i la Shop-
ping Line posen damunt la taula, 
de nou, l’amenaça que pot suposar 
l’arribada del gran centre comercial 
pels petits comerços. Rey no pot 
determinar la data de la vinguda del 
Corte Inglés perquè “encara no n’hi 
ha”, però “hi parlo cada setmana 
i sé que estan solucionant temes 
interns”. 
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La tretzena edició dels Premis 
Cre@tic arriba amb la voluntat de 
superar l’èxit de presentació de 39 
projectes que ja va tenir el certamen 
el 2012. Els Cre@tic volen pro-
moure l’emprenedoria i contribuir 
al desenvolupament socioeconòmic 
de Mataró i el Maresme mitjançant 
el suport econòmic i logístic a nous 
projectes empresarials. L’edició del 
2013 posa damunt la taula noves 
novetats, però destaca sobretot la 
rebaixa de la dotació econòmica 

www.totmataro.cat/empentaamb empenta

Els Cre@tic, el planter de 
l’emprenedoria

1

dels premis.

Dimecres que ve a les set de la 
tarda, la sala d’actes del TecnoCam-
pus acollirà la Nit dels Emprenedors, 
en el marc de la qual s’entreguen 
els premis Cre@tic. L’absència de 
Caixa Laietana s’ha notat i molt en 
la dotació econòmica dels guardons, 
que s’ha reduït en 9.000 euros. 
Així, a banda del 50 per cent de 
bonifi cació que rebran els tres pri-
mers projectes, s’atorgarà un premi 

en metàl·lic de 4.000 euros a la 
iniciativa guanyadora, 2.000 a la 
segona i 1.000 a la tercera. L’any 
passat, el premi principal va arribar 
als 10.000 euros. 

Canvis en el format
Miquel Rey, president de la Fun-
dació TecnoCampus i regidor de 
Promoció Econòmica, ha valorat 
molt positivament la participació 
“que ja no només és d’àmbit català, 
sinó que arriben cada vegada més 
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amb empenta 2

Els premis 
veuen reduïda 
la seva dotació 
econòmica en 
9.000 euros_____________
projectes de fora”. Uns projectes 
que s’han presentat en un format 
més senzill que incloïa només un 
resum executiu i un vídeo. A més a 
més, la seva posada en escena s’ha 
fet mitjançant Elevator Pitch, és 
a dir, una presentació davant dels 
inversors – el jurat en aquest cas – 
en breus minuts. I precisament, la 
incorporació de dos inversors poten-
cials com són Keiretsu Forum i Banc 
són la darrera novetat dels Cre@tic 
d’enguany. 

Empenta per començar
Els Cre@tic, de fet, són un referent 
en el reconeixement d’iniciatives 
emprenedores. “Que donin valor 
al teu projecte empresarial és un 

reconeixement molt agradable”, 
assegura James Marugg, director 
general de Quantium Medical, em-
presa que va resultar guanyadora a 
l’edició dels Cre@tic del 2011. Ales-
hores van presentar un projecte de 
monitorització de pacients que els 
va suposar un premi de 7.000 euros 
i el dret a instal·lar-se a la incuba-
dora de la Nau Minguell amb un 50 
per cent de bonifi cació. La inversió 
els va permetre dissenyar un pla de 
negoci, buscar capital i plantejar 
una estratègia”, explica Marugg, 
que reconeix que “el 2011 va ser 
crític perquè cada fi nal del dia era 
una aposta”. Ara, segons assegura, 
“hem crescut i estem a la capacitat 
que havíem previst”. 

Mercat internacional
L’èxit de Quantium Medical no rau 
només en la viabilitat i projecció 
dels seus projectes mèdics, sinó 
també en el fet que “hem tirat enda-
vant sense cap tipus de fi nançament 
extern com ara crèdits bancaris”, 
en gran mesura gràcies al reconei-
xement dels Cre@tic. Es dediquen 
a desenvolupar, dissenyar, produir i 
comercialitzar innovadors productes 
sanitaris, sempre centrats en “un 
mercat internacional, amb especial 
atenció a l’asiàtic”, detalla Marugg. 
Pendents de tramitar una patent a 
Estats Units, Europa i la Xina, Quan-
tium Medical també posa especial 
interès al mercat sud-americà i al 
d’Orient Mitjà. 

www.arriagaasociados.com | 900  101 775
MATARÓ: c/Balançó i Boter, 22, àtic 
BARCELONA: Passeig de Gràcia, 118, 08008
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 participaci-
ons preferents i de manera subsidiària, l’acció de resolució 
de contracte i indemnització de danys i perjudicis, 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 pa-
gar-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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En l’edició del 2012 dels Cre@tic 
Joan Mora, alcalde de Mataró, va 
valorar molt positivament la parti-
cipació de projectes de fora de la 
ciutat perquè va assegurar que “el 
TecnoCampus i esdeveniments com 
els Cre@tic ens donen capitalitat”. 
Una capitalitat que, segons Mora, 
cal aprofi tar perquè “ens ha conso-
lidar com la porta nord de Barcelona 

www.totmataro.cat/empentaamb empenta

“Porta nord de Barcelona”

3

per tal d’estirar la força de la ciutat 
comtal cap a Mataró”.

Per invertir en emprenedoria i in-
novació, Miquel Rey va afirmar 
en l’edició del 2012 que “més 
enllà dels Cre@tic, cal ampliar la 
incubadora, com ja s’està fent i, 
sobretot, ajudar les noves empreses, 
donant-los suport en assessoria i en 

fi nançament”. Tot i així, el regidor de 
Promoció Econòmica va puntualitzar 
que “també cal ajudar-les a créixer 
i procurar que s’instal·lin a Mataró 
amb l’objectiu que, gràcies a elles, 
la ciutat s’enriqueixi”.

Mataró, un pol empresarial
En declaracions al Tot del mes de 
setembre, el regidor de Promoció 
Econòmica va assegurar que “des-
prés de situar-nos i posar en ordre 
les fi nances municipals, volem recu-
perar l‘autoestima de Mataró com a 
capital de comarca que és”. És la 
“ciutat més important entre Barce-
lona i França”, va dir Rey, un fet que 
“cal aprofi tar”. 

Durant el 2013, s’han emprès di-
verses iniciatives que tenien per 
objectiu la promoció de la ciutat. 
El vídeo ‘Mataró, a business friend-
ly city’, era una invitació explícita 
perquè empreses estrangeres veies-
sin la ciutat com una oportunitat 
de negoci. A l’abril, una delegació 
del consistori va visitar Florida, als 
Estats Units, per buscar inversors 
també pel Port.

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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Igualtat de 
gènere_____________
Fa uns dies vaig assistir al Bar El Pú-
blic a Mataró on feien una sessió de 
jocs referents a la igualtat de gènere 
que organitzava Artijoc.

Quantes coses se’ns obliden en el 
dia a dia de la importància que té 
ser iguals per sobre de tot!

Tot i el que s’ha avançat queden 
tantes coses pendents!

La conciliació laboral i familiar, la 
fi  de la violència i la discriminació.

Aquestes tres millores són les típi-
ques i tòpiques que s’han generat 
sempre al voltant de la dona, però 
cal apuntar que hi ha moltes dones 
maltractadores, que hi ha moltes 
líders femenines que discriminen 
homes a la feina (i més en alguns 
sectors concrets) i que hi ha homes 
que volen, tant o més que les dones, 

una conciliació laboral i familiar.

Les queixes que es formulen sembla 
que els governs siguin els que han 
d’actuar, està clar que sí, però, som 
conscients diàriament de les des-
igualtats que cometem per gènere?

Si fem una tasca d’introspecció, ens 
podem preguntar coses com:

Repartim a casa les tasques de for-
ma justa?

Seguim utilitzant els estereotips de 
fa segles: “la dona és molt sensible 
i els homes són forts”...

Potenciem el que ens fa sentir or-
gullosos de qui som? I del nostre 
gènere?

Us invito a refl exionar-hi. Una bona 
manera serà de la manera com ho 
vaig fer jo. La meva proposta és: 
Aneu a ARTIJOC (www.artijoc.com) 
agafeu un dels jocs que tenen en 
préstec i, si creueu el carrer, podeu 
prendre una bona infusió i un bon 
entrepà a El Públic, www.elpublic.
cat, un espai en el que l‘ambient 
afavoreix el diàleg, la participació i, 
sobretot, la refl exió!

OLGA LORENTE
ARTICLE OPINIÓ

OLGALORENTEVALERO@GMAIL.COM
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COMPRA  VENDA

VENDO CAMIÓN GRUA volquete, Renault 
M210, 13TN, 96.000Km, año 98, 
19.000€. 657.939.240 
VENC PICK-UP.  206.000km. Aire 
condicionat. Ganxo remolc. Preu 
3000€. 639.368.404 /639.368.405 
/639.368.406 
VENDO CAMA HOSPITAL antigua, mecánica 
y sillón wc con ruedas. 93.798.82.19 
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.
VENC TERRENY URBANITZABLE. Sense 
desnivell. C/Montseny 37. Sant Vicenç 
de Moltalt. Superfi cie terreny 254m2. 
Superficie edificable 148m2. Preu 
75.000€. 639.368.404 /639.368.405 
/639.368.406

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
BUSCO COMPANYA DE PIS. Dúplex 
maco, espaiós, cèntric. 325€/mes. Tel. 
639.848.731
LLOGO 2 HABITACIONS. Zona Peramás. 
93.799.45.55

CENTRE DE LLAVANERES. Es lloga pis, 2 
habitacions. 525€ despeses incloses. 
93.790.56.79 matins ó 658.908.773
Z. CERDANYOLA. Piso alto con ascensor, 
86m2. 3h. baño completo, cocina ofi cce 
con salida a galería, amplio salón co-
medor con salida a balcón, amueblado, 
500€. 651.862.517
Z. LA CISA. Piso con ascensor, 3h. baño 
completo, cocina ofi cce equipada, bal-
cón, calefacción y aire acondicionado, 
balcón, impecable, amueblado, 500€. 
626.52.90.09
Z. C/MAJOR. Local loft de 30mts. con coci-
na y baño, 300€. 626.52.90.09
Z. M. AUXILIADORA. Piso alto con as-
censor, 3h. baño completo, cocina, 
reformado, calefacción, se deja algún 
mueble, 410€. 651.862.517
LLOGO LOCAL COMERCIAL 95m2 davant 
Col. legi Providencia. 607.822.693 
BUSCO HABITACIÓN. 667.294.827 
PROFESSIONAL COMPARTEIX DESPATX. 
Mataró centre. Tots els serveis inclosos. 
150€/mes. 93.790.91.72 
TRASPASO BAR RTE.-TERRAZA por enfer-
medad. 667.657.081 
ALQUILO HABITACIÓN. 687.665.743

TREBALL

CHICA BUSCA TRABAJO. Cuidado abue-
los, limpieza, canguro. Referencias. 
683.396.147 
CHICO CUIDA ABUELOS, limpieza. Por ho-
ras. Referencias. 608.099.935 
C H I C A  B U S C A  T R A B A J O  s e r i o . 
634.239.966 
SE OFRECE CHICA CAMARERA, experiencia 
de 10 años. 671.213.700 
S´OFEREIX SENYORA amb cotxe, per cuidar 
nens o persona gran per les tardes. Tel. 
647.328.896 
CHICA BUSCA TRABAJO Ayudante cocina, 
limpieza. 627.783.796 
CUIDO PERSONAS MAYORES fi n de sema-
na. 698.596.197 
LIMPIO, CUIDO MAYORES. Disponibilidad 
horaria. 688.413.015 
BUSCO TRABAJO, LIMPIEZA. 692.225.943 
ASEGURADORA SELECCIONA personal para 
incorporación inmediata. 610.095.537 
EMPRESA DE ELECTRODOMÉSTICOS busca 
personal para trabajar. Ingresos entre 
480€ y 1650€. Llamar para entrevista 
personal al 658.598.048 Sra. Rubio 
SE BUSCA PERSONA para reponer máqui-
nas de vending. Imprescindible carné 
de conducir. Enviar currículum vitae a: 
xeviadell@gmail.com 

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:

 CERDANYOLA: 
             ESTANCO INDIANO: Carrer Roselló, 4
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BUSCO FEINA NETEJA. 645.354.442 
SE PRECISAN OFICIALAS de repunte y 
owerlock. 93.790.74.66 Llamar de 8:00 
a 9:00h. mañana. 
PROFESSORA AMB EXPERIÈNCIA per do-
nar classes de castellà a noia de Suècia 
(parla suec i anglès) però parteix de 
zero en castellà. Envieu currículum a 
toni@campingsonline.com indicant pro-
fessora a l’assumpte. 
SELECCIONEM ASSESSORS,  ATEN-
C I Ó  a l  p ú b l i c .  C u r r i c u l u m : 
candidatos2012rh@live.com 

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
REFORÇ BATXILLERAT, ESO. Proves d’accés. 
650.960.680 
I T A L I A N O  P R O F E S O R A  N AT I V A 
665.773.905 

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). 
CASAMENTS. SOPRANO posa el cant a la 
teva cerimònia. Fes que aquest dia tan 
especial sigui inoblidable. 625.947.230 
PAVIDNET: Neteja, manteniment i abri-
llantats. Pressupost sense compromís. 
93.7577683 - 607.249.790
SE HACEN OJALES y se ponen botones. Tel. 
93.790.82.32
CONSTRUCCIONES, REFORMAS. Hago lo 
que nadie quiere hacer. Pisos, casas, 
tejados, muros. 605.217.974
REPARACIÓN lavadoras, neveras, frio 
comercial. Ruben 93.790.69.70 
/629.483.178 
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. Repara-
ciones,  instalaciones. Agua, gas 
y  e l e c t r i c i d ad .  93 .799 .64 .77 
/607.194.711 /610.565.628
R E C O G I D A  M O B I L I A R I O  G R AT I S . 
698.596.394
LIMPIEZA PISOS. 698.636.512
INFORMÁTICO A DOMICILIO. Repara tu or-
denador desde casa. 607.665.679 
ALQUILER FURGONETAS CON CONDUC-
TOR. Precios anti-crisis. 0.25€/km y 7€/
hora, todo incluido (incluso carburante). 
93.790.91.72 
MASAJES, REHABILITACIÓN, prostático. 
662.257.120

TREBALL

 CENTRE: PUBLICITAT FERMALLI MARESME: Muralla Sant Llorenç, 2

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

 ROCAFONDA: LLIBRERIA 1X2: Pintor Miró, 18
 CERDANYOLA: 

             ESTANCO INDIANO: Carrer Roselló, 4
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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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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

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-1334 Z.ESTACION, apartamento de 1 hab. doble, totalmente amueblado..............................395€ T.I.
REF. A-3137 ROCAFONDA, piso seminuevo con terraza de 20m2 y 2 hab........................................420€  T.I.
REF. A-4227 ROCABLANCA, piso de 2 hab. + despacho, amueblado, lavadora................................480€ T.I.
REF. A-4150 CERDANYOLA, piso seminuevo con terraza de 20m2 y 2 hab.......................................500€ T.I.
REF. A-5141 Z. CIRERA, ático de 3 hab. 2 dobles, cocina independiente, amueblado........................500€ T.I.
REF. A-2277 Z. EIXAMPLE, piso de 65m2 cib 2 hab, cocina independiente, c/m o s/m....................500€ T.I.
REF. A-1239 Z. CENTRO, apart.1 hab. con terraza 18m2 amueblado con electrod...........................550€ T.I.
REF. A-1329 CENTRO,  piso seminuevo  de 2 hab. con pk y trastero incluido......................................575€ T.I.
REF. A-2274 PLAZA CATALUNYA, dúplex de 2 hab. y estudio,, 2 baños y trastero............................650€ T.I.
REF. A-2262 VIA EUROPA,  piso de 3 hab., 2 baños, cocina office, y pk incluido................................650€ T.I.
REF. A-6157 ZONA OLEGUER, piso seminuevo 2hab, cocina americ., tza 15m2 y amuebl..............700€ T.I.
REF. A-2276 VIA EUROPA, piso 95m2, 4 hab. 2 baños, balcon 10m2, piscina com., pk incl..............850€ T.I.

MUDANZAS DESDE 25€. 698.596.394
PELUQUERA A DOMICILIO. 699.837.221
PALETA, PINTOR. AUTÓNOMO. Molta ex-
periènca. Econòmic. 653.796.506 
/93.755.01.52 
PINTOR. PINTA PISOS POR 500€. 50m2 
aprox. 635.106.282
REFLEXOTERÀPIA PODAL a domicili. 
626.431.882 
MASAJES ASIÁTICOS. Ronda Francesc 
Macià 84. 635.131.868 
MASAJES RELAJACIÓN SANACIÓN . 
655.732.700 
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 
M A S A J E  C / C A R A M E L L E S  n º 2 3 . 
688.032.694 

TAROT  VIDÈNCIA...

TAROT, VIDENCIA, SANADORA. Máxima se-
riedad. 685.553.735 
TAROT /VIDENCIA. 806.511.877. Con visa 
96.003.88.96. Sólo mayores 18 años. 
Precio máximo red fi ja 1,21€, red móvil 
1,57€/min. Leandro Hernández. Urb. 
Bosque 363 (46370) Chiva 

VARIS

VIUDA DE MATARÓ. Seria, responsable. 
Quisiera encontrar compañero, viudo de 
65 a 70 años. 680.928.380

PROFESSIONALS
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ANUNCIA'T EN LA
SECCIÓ DE

parlem de...

...Mataró, capital nacional 
del gènere de punt

Aquests dies es parla, i molt, del futur 
Museu del Gènere de Punt, una eterna 
promesa que sembla que es portarà 
a terme. Anys de treball es veuran re-
compensats per un inici expositiu i 
d’activitats paral·leles.

Estem en el segle de les marques, la 
de Mataró vol ser la de capital del gè-
nere de punt. Les marques esdevenen 
en un referent històric, social, econòmic 
però també reverteixen en marca cultu-
ral o turística.

Defensar una marca no és només 
qüestió de posar una etiqueta a una ciu-
tat sinó dotar-la d’elements de gestió. Si 
es posa en valor el passat històric, els 
seus tangibles i intangibles no es pot 
oblidar que se’ls hi ha de donar vida. 

No es pot desmerèixer el treball en 
xarxa amb altres ciutats o municipis amb 
tipologies semblants. És el moment de 
les sinergies, del treball en equip, no 
només en l’àmbit exterior sinó dins la 
mateixa ciutat.

Posar tota la responsabilitat o pres-
sió en el Museu del Gènere de Punt és 
una estratègia equivocada. La nostra 
ciutat necessita altres valors, icones o 
activitats que defensin i donin suport a 
aquesta iniciativa.

És de justícia que s’abanderi Mataró 
com a capital del gènere de punt, és 
una part molt rellevant del seu llegat 
històric i industrial. Cal fer-ho amb 
seny, sense oblidar que crear producte 
turístic i cultural implica en aquest cas 
projectar-nos al món.

No oblidem, doncs, elements com la 
promoció, la difusió, la comunicació, el 
màrqueting. Si fem una marca, no és per 
guardar-la gelosament per a nosaltres, és 
per donar-la a conèixer als altres, oferint 
un ventall d’activitats i propostes que 
esdevinguin oferta complementària. 

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

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  7 9 4 2 3 

 4     2  5  

        1 6 

 2   7 3  5 8  

 5   9      

   9 5 1  2 3  

  6  2   3 9  

 7 5       2 

   2 8   1   

sudokusudoku www.totmataro.cat

NÚM. 1601
DEL 15 AL 21 DE NOVEMBRE DE 2013

MASAJES CON FINAL FELIZ. 632.673.621 

SUBE Y BAJA 20€. 632.640.376 

TAMARA. 632.640.364

KAREN JOVENCITA. Servicio completo. 
688.290.749 

150 A 200€ DE SOU FIX cada dia a noies 
de 18 a 30 anys per contactes massatge 
relax. Horari fl exible, de dilluns a diven-
dres. A 20 minuts de Mataró. Clientela 
fi xa. Molt bon ambient. 657.703.820. 
Clients selectes. 

LAIA 40 CATALANA. Besucona. Morbosa. 
De 9-20h. 687.072.165 

NOVA IVET, 20 ANYS. Catalana. Massatge 
Ligam. 697.715.678 

R U S A  2 7  C A R I Ñ O S A .  E d u c a d a . 
622.640.875 

CONTACTES
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Alexandra Capdevila s’endú 
el 55è Premi Iluro

El primer Premi Iluro convocat per 
la Fundació homònima i desvinculat 
per sempre del nom de Caixa Laieta-
na va recaure dimarts de la setmana 
passada a la nit en Alexandra Cap-
devila Muntadas. Ella és l’autora del 
treball “Els murcians dels segles 
XVI i XVII”. Entre la temporalitat 
i l’arrelament al Maresme, un mi-
nuciós i documentat estudi sobre 
la immigració francesa al Maresme 
que completa els estudis realitzats 
per Jordi Nadal i Emili Giralt sobre 
Mataró.

Treball d’arxius
L’obra es fona-
menta  en un 
treball exhaus-
tiu en els arxius 
parroquials del 
Maresme, completat amb fonts no-
tarials, i analitza les dues tipologies 
d’immigrant francès existents: el 
temporer, que travessava els Piri-
neus anualment i que tornava a les 
seves terres una vegada fi nalitzada 
la collita, i el nouvingut que es va 
establir i va arrelar al país. A més 
de fer-ne el tractament demogrà-
fi c, l’autora s’esforça per realitzar 
una anàlisi de la sociabilitat i de 
les xarxes i mitjans d’integració del 

col·lectiu, posant en relleu el valor 
dels expedients d’informació matri-
monial, que se sumen a les dades 
aportades per la matrícula del 1637.

Accèssit a Brufau
El jurat ha premiat amb un ac-
cèssit, dotat amb la publicació de 
l’obra, el treball titulat ‘De xerric a 
capità d’empresa. La indústria del 
gènere de punt al Maresme’, obra 
de Jaume Brufau i Prats que edita i 
comenta les memòries del seu pare, 
Joan Brufau i Cusidó. Les memòries 
narren la sorprenent peripècia vital, 
amb un rerefons de trajectòria in-
dustrial tèxtil igualment impactant, 
d’un emigrant de Banyoles que 
viatja per França per aprendre fran-

cès, es trasllada 
als Estats Units 
per aprendre an-
glès, on coneix 
casualment el 
senador Simon 

Guggenheim, va a Mèxic, s’estableix 
a Catarroja i a Mataró, on esdevindrà 
el primer alcalde del franquisme, 
i es trasllada defi nitivament a Sa-
lamanca.

L’acte també va servir per presen-
tar els dos treballs guardonats un 
any enrere i perquè el president de 
la Fundació Iluro Rafael Montserrat 
remarqués en la seva intervenció la 
importància que té el Premi per a la 
seva Fundació homònima. 

HISTÒRIA
NOTÍCIA REDACCIÓ

Els Laietans acosten el so 
de la gralla a la música 
pop a ‘Festa Major’

El grup mataroní Els Laietans va 
estrenar diumenge a la tarda el seu 
nou disc ‘Festa Major’ en el marc 
de la Fira Mediterrània de Manre-
sa. Guanyadors del V Concurs Sons 
de la Mediterrània de l’any passat, 
la formació de grallers va presentar 
un treball que conjuga la música 
popular d’arrel amb els ritmes pop. 

A través d’una quinzena de 
cançons, Els Laietans aporten una 
mirada diferent a la festa major ca-
talana amb la col·laboració, entre 
d’altres, d’Obrint Pas, Els Catarres 
o la Cobla Sant Jordi. Un dels seus 
integrants, Pol Ducable, va explicar 
que la seva intenció és “trencar 
l’estereotip que la gralla és un ins-
trument sorollós” i apropar-lo a tots 
els públics.

Una cançó per acte
‘Festa Major’ està format per una 
quinzena de cançons que tenen com 
a ‘leitmotiv’ una festa major catala-
na “on cada acte està representat 
per una cançó”. El disc comença 
amb el pregó, que ha comptat amb 
la col·laboració de Màrius Serra qui 
en fa un rap, i la segueixen altres te-
mes com les matinades, els castells 
o la borratxera fi nal. Part del disc es 
va gravar per Les Santes. 

MÚSICA
NOTÍCIA REDACCIÓ -ACN

El grup mataroní presenta 
el seu nou disc a la Fira 
Mediterrània de Manresa

Per un treball sobre la 
immigració francesa al 
Maresme en època moderna

culturacultura www.totmataro.cat
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ACN

Durant l’acte es van 
presentar els treballs 

guardonats un any 
enrere

F. ILURO
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Fer més amb menys
La Setmana de Música Antiga comp-
ta amb la direcció d’en Joan Vives, 
impulsor d’aquest cicle de concerts 
que va arrencar l’any 1981. “En-
cetem l’edició més relaxats, ja que 
hem superat la barrera dels trenta 
en un moment en què tirar enda-
vant projectes com aquests és tot 
un repte”, explica Vives. Des de 
fa quatre anys, el pressupost amb 
el que compten ha patit retallades 
considerables, però l’Ajuntament 
segueix oferint-los el seu suport 
econòmic i logístic. 

Algunes activitats són gratuïtes, i 
la resta comporten un preu simbòlic 
per a l’espectador que ronda els nou 
euros. “L’objectiu és cercar propos-
tes de qualitat, que en cap cas és 
sinònim de propostes mediàtiques. 
Anem jugant com tothom per tal 
de fer més amb menys”, afegeix el 
director.  

ca de Santa Maria. Dimecres 20 de 
novembre a Can Palauet, la musi-
còloga mataronina Maria Salicrú 
oferirà una conferència per tractar 
‘La relació entre la música antiga 
i la música tradicional’, leit motiv 
d’aquesta edició. Dos dies després, 
serà el torn del grup Magister Pietrus 
amb ‘La cançó secular popular en la 
cultura monàstica medieval’. 

Per a la darrera jornada del cicle, 
també a la Capella, està prevista 
la conferència-concert a càrrec de 
Jaume Ayats i el grup La nova Eu-
terpe, que explicaran ‘La deplorable 
història dels catalans’. 

Per últim, la secció off del fes-
tival la protagonitza un concert de 
24 hores de durada a Can Gassol. 
La Direcció de Cultura, el músic 
valencià Efrén López i l’associació 
mataronina Mapasonor lideren 
aquest projecte, que porta per nom 
‘Mentre estigues viu, brilla’. 

A partir de demà dissabte fins 
dijous 28 de novembre, Mataró 
acollirà la 31a edició de la Setma-
na de la Música Antiga, cicle de 
concerts que compta amb el suport 
de l’Ajuntament. Enguany, la pro-
gramació centra la seva atenció en 
el vincle que es va crear entre les 
músiques cultes i les populars du-
rant el Renaixement i el Barroc. Per 
una banda, la secció ofi cial tractarà 
la música popular feta amb instru-
ments antics, i, per l’altra, la secció 
off analitzarà la música popular a 
través de la barreja d’instruments 
antics i contemporanis.

La programació 
Demà es dóna el tret de sortida a 
la Setmana de la Música Antiga 
amb el concert del Trio Barroc del 
Cafè, acompanyat per Marc Egea a 
la viola de roda. L’acte tindrà lloc a 
la Capella dels Dolors de la basíli-

MÚSICA
NOTÍCIA BERTA SEIJO
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Comença la 31a Setmana de la Música Antiga
El cicle de concerts nodreix la seva programació amb una simbiosi entre música popular i culta

CEDIDA

 Un cicle que aguanta

El que està clar és que és un cicle estimat pels mata-
ronins i per la gent que ve d’altres territoris, animats 
per veure els músics de les seves contrades. “Hem 
tingut sort perquè el nostre públic és fi del; joves i 
grans troben en la música antiga una alternativa re-
frescant i intimista”, remarca. Encara no ha començat 
l’edició d’enguany que ja pensen en la propera amb 
ganes i amb l’esperança que les seves idees es pu-
guin portar a terme com sempre. “Tot apunta a que 
tindrà a veure amb l’any 1714”, conclou Joan Vives. 
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castellscastells

Un altre 4 de 9 per tancar 
un any irregular 

La temporada castellera dels Cap-
grossos ja és història. Els de la 
camisa blava van abaixar diumenge 
la persiana a la Plaça de Santa Anna 
on van saber esmenar, en part, el 
mal gust de Les Santes fent-hi un 
castell de 9. Òbviament va ser el 
4 el ‘nou’ escollit després que tres 
caigudes seguides del seu germà 3 
de 9 l’hagin convertit en un castell 
del qual la colla no vol ni sentir-ne 
a parlar fi ns a l’any que ve. La Diada 
Mariona Galindo Lora per fi  va poder 
desenvolupar-se amb normalitat a 
l’àgora castellera de la ciutat i va 
tenir en l’altre moment destacat un 
pilar de 7 carregat segons la ‘photo 
fi nish’ i ben defensat fi ns a desca-
rregar-se.

Tota la Diada va ser un refl ex del 
què ha estat aquest 2013 pels de 
blau. La muntanya russa de sensa-
cions, objectius i resultats que ha 
anat pujant i baixant fi ns a marejar 
es va repetir en la darrera aparició. 
Un 9 de 7 amb una enxaneta va ser 
el plat d’obertura, un castell etern en 
el tempo però segur en l’execució que 
resultava bon premi per gent poc usual 
tant a canalla com al tronc i la pinya. 

Gran 4 de 9
En segona ronda va venir el 4 de 9, 
el castell capgròs per excel·lència i 

el millor moment del dia.
Si no fos voluntàriament sorne-

guer, el comentari que la millor 
actuació possible en aquests mo-
ments pels blaus seria la de tres 4 
de 9 seguits tindria visos de reali-
tat. El 4 ha estat tot l’any el castell 
estrella i especialment en aquest 
segon tram se l’ha vist amb tota la 
desimboltura, alegria i mèrit que li 
han faltat al 3. Que una marejada 
de tanta muntanya russa se’l pugui 
plantejar i descarregar com van fer 
diumenge els Capgrossos ho diu tot. 
El 4 és patrimoni i és segur i diu-
menge, per fi , Santa Anna, la Diada 
de la Mariona i la mateixa colla van 
poder tenir el castell més simbòlic: 
el moment va ser preciós.

En tercera ronda, i desafi ant or-
todòxies castelleres, els Capgrossos 
van optar per anar-hi de cara amb 
el pilar de 7 que després d’un in-
tent desmuntat anecdòtic va anar 
amunt amb decisió, es va carregar 
pels pèls per l’extremada rapidesa 
de l’enxaneta, i a la descarregada 
es va veure perquè els de blau so-
miaven amb els ulls oberts fa dies 
amb el pilar de 8. Un “supervano” 
de 5 va tancar l’actuació.

Dues colles amigues van ser al 
costat dels Capgrossos. Els Caste-
llers de Sants van desmuntar el 3 
de 9 amb folre però van fer 5 de 8 
i pilar de 7, un pilar preciós el seu. 
Pel que fa als Castellers de Lleida es 
van quedar amb el 5, el 7 i el 2 de 7.

CASTELLS
NOTÍCIA CUGAT COMAS

Els Capgrossos fan bon paper 
en la Diada Mariona Galindo 
Lora 

CASTELLVÍ I FORNELLS NO RENOVARAN  

L’adveniment de l’hivern casteller és moment de les colles per reposar 
i també agafar forces per l’any següent. Els Capgrossos tenen convoca-
da, pel 18 de gener del 2014, la seva assemblea ordinària de la qual 
haurien de sortir els noms dels futurs cap de colla i president. Tant Jordi 
Fornells com Mia Castellví donen per fet que es retiraran dels seus càr-
recs després de tres i dos anys de mandat, respectivament. Es coneix 
que Teresa Navarro es postula com a presidenta per a l’any vinent però 
encara no hi ha hagut moviments per defi nir la candidatura a la tècnica 
de l’any que ve.

www.totmataro.cat

ELS CASTELLS

Castellers de Sants:
5 de 8, id 3 de 9 f, 2 de 8 f, 3 de 
8, pilar de 7 amb folre.
Castellers de Lleida:
5 de 7, 2 de 7, 7 de 7.
Capgrossos de Mataró:
9 de 7, 4 de 9 folre, id pilar de 7 
f, pilar de 7 f, pd5 + 4pd4.
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CAPGROSSOS
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L’atenció a les persones que viuen a residències ha 
canviat molt en els darrers anys. Els models biomèdics, 
més centrats en les difi cultats de les persones, han anat 
deixant lloc a models en els quals es prioritzen més les 
capacitats i voluntats, i que s’adapten a les necessitats 
i potencialitats, respectant els individus com a mem-
bres lliures i protagonistes de les seves pròpies vides.  

A la Residència i Centre de Dia El Mirador de Mataró, 
vinculada a Fundació Vella Terra, el Model d’Atenció 
Centrada en la Persona, ens possibilita elaborar plans 
d’atenció individualitzats, en sintonia amb les necessi-
tats canviants de les persones. Transformem els espais 

Atenció Centrada en la Persona, un nou paradigma 
assistencial orientat a les persones grans 

GENT GRAN
PUBLIRREPORTATGE

publicitatpublicitat www.totmataro.cat
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per tal de garantir calidesa, familiaritat i humanitat, 
prioritzant la personalització de les habitacions i espais 
comuns. Adaptem els horaris, per tal de satisfer al màxim 
les preferències de cada persona. Som un centre obert 
i integrat a l’entorn, i estem capacitats per oferir asses-
sorament a les famílies i a la llar.

Entenem que l’ingrés a la residència no ha de suposar 
en cap cas un trencament, sinó, ben al contrari, una 
continuació del projecte de vida de cada persona. Per 
aquest motiu, les nostres activitats es basen en cada 
història de vida i ajuden a la millora del benestar dels 
nostres usuaris. 
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LAS OFERTAS
LAS OFRECEMOS

EN PRIMERAS MARCAS
LAS OFERTAS
LAS OFRECEMOS

EN PRIMERAS MARCAS
ESTUFA DE LEÑA CON 

LEÑERO 

ESTUFA LEÑA  VARIAS 
MEDIDAS  DESDE ESTUFA DE LEÑA  13KW

99€ 99€ 282’50€ 282’50€ 291’50€ 291’50€ 

SALVACHISPAS 
PLEGABLE 96X53

JUEGO CHIMENEA 4 
PIEZAS DESDE 

BIDÓN ASPIRADOR 
SOPLADOR DE CENIZAS

DESDE 22’95€ 22’95€ 

TOALLERO ELÉCTRICO  
45 x 60 x 9,5 39’95€ 39’95€ 

TERMOVENTILADOR 
VERTICAL 2000W 12’95€ 12’95€ 

CONTADOR DE 
CONSUMO ELÉCTRICO 24’90€ 24’90€ CONVECTOR JATA  49’95€ 49’95€ 

CALEFACTOR SPLIT 
MANDO A DISTANCIA 

49’99€ 49’99€ 
ESTUFA DE BAÑO COLGAR 

CUARZO  DESDE 

18’95€ 18’95€ 
PARRILLA CHIMENEA HIERRO 

COLADO  60X45 CON CAJÓN

49€ 49€ 

23’95€ 23’95€ 47’95€ 47’95€ 
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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)
L’empatia és la clau. Si ets capaç 
de posar-te en el lloc de l’altre, veu-
ràs com n’és de fàcil entendre’s. 
Treball: hi ha noves propostes, has 
de reestructurar el teu temps. La 
dispersió de vegades et motiva, 
però no ajuda.

TAURE (21/4 al 21/5)
Que et portin la contra suposa un 
autèntic desafi ament. Adapta’t i 
t’ho passaràs molt millor, depèn 
de tu. Treball: d’una banda et 
sents una mica desmotivada, per 
una altra t’animaràs en veure que 
tot va millor del que esperaves.

BESSONS (22/5 al 21/6)
Vas a comprendre el que fi ns 
ara no veies clar i veuràs com 
n’estaves de confosa. Dóna tot 
el teu afecte a qui se’l mereix. 
Treball: bon moment per, contactar 
amb l’estranger, per relacionar-te 
professionalment.

CRANC (22/6 al 23/7)
Enamores, et lliures i després la 
passió decau i et sents malament. 
Pren-te uns dies per estar amb 
tu mateixa. Treball: ets molt 
creativa, però si no t’actives, de 
res et servirà per aconseguir els 
objectius que desitges.

LLEÓ (24/7 al 23/8)
Ho tens tot de cara per triomfar, 
sempre que t’hi posis, sense 
esperar que sigui la teva parella 
qui et faciliti les coses. Treball: et 
donaran un cop de mà, si es tracta 
de diners, trobaràs la manera de 
solucionar el problema.

VERGE (24/8 al 23/9)
Les paraules boniques les pots 
dedicar a les persones que esti-
mes, seran providencials. Hi ha 
algú a prop que necessita atenció 
i tendresa. Treball: comparteix les 
teves idees, sense por. Pels altres  
comptarà, i molt, la teva opinió.

BALANÇA (24/9 al 23/10)
Busca el teu ideal fora, però 
aconsegueix-l’ho des del teu inte-
rior per poder ser feliç per sempre. 
Treball: centra’t en els objectius 
que pots realitzar, Estàs en un bon 
moment per llançar propostes i 
realitzar nous contactes.

ESCORPÍ (24/10 al 22/11)
Una ferida que creies tancada su-
pura, però en sortiràs triomfant de 
l’experiència. Viuràs sentiments 
més autèntics. Treball: moments 
difícils, hauràs d’afl uixar el teu 
nivell d’exigència, per no afegir 
més tensió.

SAGITARI (23/11 al 21/12)
Tens gran capacitat d’estimar i de 
fer que passin coses boniques. 
Setmana de canvis emocionals. 
Treball: per tancar un tracte és 
important que mantinguis el cap 
fred, és decisiu per al teu futur 
laboral.

CAPRICORN (22/12 al 20/1)
Un confl icte et porta a discutir 
amb la teva parella, però que no 
acabi el dia sense reconciliar-vos. 
Amb comprensió es resol tot. 
Treball: la desmotivació, pot ser 
la causa del teu baix rendiment, 
identifica el teu problema i 
afronta-ho.

AQUARI (21/1 al 19/2)

Aquests dies una petita discussió 
podria portar-te a aquest planteja-
ment: ningú té per què canviar-te 
ni qüestionar-te. Treball: gestiona 
millor el teu temps, afl uixa el 
ritme i atén el que és estrictament 
urgent.

PEIXOS (20/2 al 20/3)

Mostra’t sincera en tot moment i 
deixaràs les coses clares. Has de 
saber el que realment vols. Tre-
ball: t’equivoques si penses que 
si no fas les coses ningú les farà. 
Centra’t i no intentis fer-ho tot.

JAUME PATUEL I PUIG
PEDAPSICOGOG. PSICOANALISTA 
PSICÒLEG-PSICOTERAPEUTA

La Via Catalana

  jpatuel@copc.cat

apunts psicològicsapunts psicològics

És la més llarga feta dins de territo-
ris de la Unió Europea.

És molt important ser reconeguts 
per òrgans estrangers per tal de con-
trarestar i posar en qüestió les xifres 
ofi cials del govern. I per això trans-
cric una informació rebuda.

L’organització d’Official World 
Record ha certifi cat que la Via Ca-
talana és ja la cadena humana més 
llarga i multitudinària que s’ha fet 
mai dins d’un estat membre de la 
Unió Europea. Cal recordar que la 
Via Bàltica, de 600 quilòmetres i, 
per tant, més llarga que no la catala-
na, es va fer quan Estònia, Letònia i 
Lituània no eren territoris de la Unió 
Europea. En un apunt a la seva pà-
gina ofi cial, Offi cial World Records 
assegura que empleats i voluntaris 
de l’organització van certifi car el 
rècord de la cadena humana, de més 
de quatre-cents quilòmetres, i que 
va aplegar més d’un milió i mig de 
persones, mig milió de les quals a 
Barcelona, per reclamar la indepen-
dència de Catalunya.

A més, manifestacions a Miami, 
Nova York, Londres, Pekin i en tants 
altres indrets.

La pregunta que sorgeix és: Els 
que no volen el dret a decidir, o els 
del no: QUIN PROJECTE DE CA-
TALUNYA PRESENTEN? Ha de ser 
una tercera via que no sigui ni “as-
similació ni separació”. Quina? És 
possible? Una camaleònica?

Cal llegir el llibre LA REVOLTA 
CATALANA (o la guerra dels sega-
dors) (1598-1640) de l’historiador 
anglès John H. Elliot. És la seva tesi 
doctoral publicada al 1963, traduï-
da al 1966. Revisada al 1989. I ara 
tornada a reeditar al 2006.

Quantes coses se n’aprenen, 
dites pels estrangers!!! Llegint el 
primer capítol n’hi ha sufi cient per 
adonar-se del què passa avui en dia. 
És un calc.

I van anar-hi segons font d’Offi cial 
World Record, uns dos milions de 
persones. Això no signifi ca res per al 
govern de Madrid; però sí, els cent 
mil!!!! o 18.000!!!!

 el Tot 1601.indd   6 13/11/13   12:41



1P Pérez Peña 1564.pdf   1   30/01/13   18:49



Julián López Colás, investigador del 
Centre d’Estudis Demogràfi cs de 
la UAB, va ser l’encarregat d’obrir 
dijous de la setmana passada el 
cicle de xerrades temàtiques prè-
vies a la revisió del Pla d’Ordenació 
Urbanística d’Argentona. López 
Colàs va oferir al Saló de Pedra, 
davant una trentena de persones, 
una aproximació a la demografi a i a 
les projeccions de població com un 
dels elements que incideixen en la 
planifi cació del territori. 

Va apuntar que fer projeccions de 
població a llarg termini –més de 15 
anys– resulta molt complicat, però 
sí que va donar algunes claus per 
plantejar com dissenyar el futur. “Les 
dades de naixements que es pro-
dueixin ara, les tindrem en compte 
en els pròxims 15 anys per avaluar 
serveis com les escoles, però, en can-
vi, pel que fa a la demanda de nous 
habitatges no tindrà cap incidència”.

López Colás va subratllar que en 
general cal abstreure’s de la situació 
actual per a fer projeccions de futur. 
“Ningú podia predir la gran arriba-
da d’immigrants fa deu anys ni la 
situació que hi ha actualment”. 

URBANISME
NOTÍCIA REDACCIÓ

La cita s’inaugura parlant dels 
elements que incideixen en la 
planifi cació del territori 

argentonaargentona www.totmataro.cat/argentona

Comencen les xerrades prèvies a la 
revisió del pla urbanístic

ARXIU

Nova edició de la 
Burriac Xtrem el pròxim 
diumenge 

La cursa de muntanya ofereix 
tres circuits per adaptar-se a 
tots els nivells

El grup de muntanya d’Argentona 
organitza, aquest diumenge 17, una 
nova edició de la cursa de muntanya 
Burriac Xtrem, Trofeu Pere Asturia-
no. La prova presentarà tres circuits, 
de 33, 25 i 15 quilòmetres per 
adaptar-se a tots els nivells. 
    Com les deu edicions anteriors, la 
cursa transcorre, gairebé en la seva 
totalitat, per l’àrea protegida del 
Parc de la Serralada Litoral, passant 
pels termes municipals d’Argentona 
i Cabrera de Mar. 

ESPORTS
NOTÍCIA REDACCIÓ

CEDIDA

Tot Argentona 1601.indd   2 12/11/13   18:58



Aquesta setmana s’ha posat en 
marxa el pla d’instal·lació de fi bra 
òptica a Argentona que es prolon-
garà durant unes cinc setmanes. 
Aquesta actuació s’emmarca en un 
projecte comarcal per a la implan-
tació de la xarxa de banda ampla 
als 30 ajuntaments maresmencs i 
al Consell Comarcal, afavorint així 
l’optimització de recursos, la mo-
dernització de les administracions i 
de les seves relacions amb els ciu-
tadans i les empreses. 

    En primer terme es realitzaran 
feines arqueològiques i es defi nirà el 
traçat defi nitiu del pas de la fi bra. A 
partir del 18 de novembre s’obriran 
les rases al recorregut, que transco-
rre per un tram del carrer Gran, plaça 
Nova, carrers Les Parres i Joan XXIII 
i la Ronda de Llevant. L’Ajuntament 
ha decidit avançar aquestes obres 
per tal d’evitar que aquestes afec-
tessin el centre de la vila durant la 
campanya de Nadal.

Es calcula que la comarca estarà 
interconnectada a mitjans de l’any 
vinent. Els treballs s’executaran en 
dues fases. La primera incorpora 19 
municipis. 

TECNOLOGIA
NOTÍCIA REDACCIÓ

Les obres es realitzen ara per 
evitar col·lapsar el centre en 
dates nadalenques

NÚM. 1601
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Argentona instal·la fi bra òptica en 
un projecte comarcal

Acord per crear una taula 
de diàleg per millorar el 
servei Argentona-UAB  
 

Un dels objectius és 
aconseguir augmentar la 
freqüència de pas 

En el ple municipal de novembre, la 
CUP va aconseguir el suport unàni-
me en una moció presentada per 
Eudald Calvo que es feia ressò d’una 
reclamació històrica dels estudiants 
universitaris de la vila  sol·licitant la 
creació d’una taula de diàleg amb 
l’empresa concessionària del servei 
de bus entre Argentona i la Universi-
tat Autònoma (UAB) per augmentar 
la freqüència de busos i integrar el 
trajecte en el sistema tarifari me-
tropolità. 

TRANSPORT
NOTÍCIA REDACCIÓ

ARXIUARXIU

CABRERA DE MAR:
Nau en lloguer de 380 m2, alçada de 4,78 
m. Entrada per a camions, zona de càrre-
ga i descàrrega. Carrer ample, ben comu-
nicada, prop d’autopista i N-II. Ref. 4783 

CABRERA DE MAR:
Nau industrial en lloguer de 1290 m2 en 
planta baixa. Alçada de 5,60 m. Despa-
txos condicionats. Instal·lació elèctrica i tri-
fàsic..  Ref. 4821

MATARÓ-PL. GRANOLLERS:
Pis en lloguer de 100m2. 4 habita-
cions, 2 banys, calefacció, tancaments 
d’alumini i terrassa. Molt bona ubicació. 
Aparcament inclòs. Ref. 4902

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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Ara que ja ha arribat el fred i l’hivern s’acosta, cal pensar 
en com escalfarem casa nostra quan les temperatures 
obliguin a pensar en la calefacció. Entre les diferents 
propostes del mercat, una de les que cada cop té més 
adeptes són les estufes de pèl·let. Aquest tipus d’estufa 
consumeix aquest derivat de la fusta que permet un 
major rendiment, un millor comportament ecològic. 
Aquest certifi cat et permet amortitzar la inversió en un 
sol any. L’aposta per aquest tipus d’estufa acaba sortint 
més econòmica que qualsevol altre perquè les estufes 
són programables i més còmodes perquè, òbviament, 
t’estalvies emmagatzemar llenya.

A Fustes Pram trobarem les millors estufes de pèl·let 
del mercat, de la marca Ravelli i també el millor pèl·let 
català perquè consumim producte de proximitat a l’hora 

Estufes de pèl·let català: la solució defi nitiva
LLAR

PUBLIRREPORTATGE

publicitatpublicitat www.totmataro.cat
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FUSTES P RAM                                                                       
93.798.61.70
pram@fustespram.com

d’escalfar casa nostra. L’ús d’una estufa de pèl·let re-
dueix les despeses de la calefacció domèstica respecte 
als combustibles tradicionals, considerant que una es-
tufa de fusta té un rendiment mitjà no constant del 70 
per cent, mentre l’estufa de pèl·let té un rendiment 
constant del 90 per cent. El que tria Ravelli pren una 
decisió intel·ligent perquè coneix bé el medi ambient i 
la seva llar. Aquesta marca busca innovacions per sal-
var la naturalesa, solucions alternatives per millorar les 
prestacions aconseguint el “foc intel·ligent” i compta 
amb el certifi cat RDS d’estalvi energètic.

tot publi c9 1601.indd   1 12/11/13   17:29



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

4129

OPORTUNITATS

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€ 90.000€

REF. 11648  ZONA RDA. O’DONELL 
Excelente piso con ascensor, 85m, 3 

hab (2 dobles), cocina con gran galería 
anexa, baño completo, en impecable 

estado sin reformas recientes.
BALCÓN A LA CALLE!!

REF. 10544  JTO. PLAZA CUBA
Excepcional ocasión por precio y 

zona, piso de 75m, 3 hb, ascensor, 
baño ref. cocina con galería, muy 

buena comunidad, vistas a parque.
VISÍTELO!!!! 

104.000€€€

PISOS EN VENDA

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

119.000€ (*) 

66.000€ (*)

CB8221 CERDANYOLA SUD 
Inversió! Pis amb ascensor, 
75m2 de 3 habs , saló amb 
sortida a balcó. Molt bon preu.

110.000€

CB6181 – RDA. O’DONNELL 
Ocasió de mercat! Pis gran 
100m2, reformat 4 habs (2 dob), 
ascensor. 

C. ENERGÈTIC: D

50.000€ (*)

CB7379-ROCAFONDA Pis alt i 
exterior de 80m2, amb 3habs, cuina 
i bany conservats, balcó, galeria. 
Oportunitat inversors!

99.000€ (*)

CB7375 - CENTRE-EIXAMPLE 
Pis de 85m2 de 3habs, balcó i 
galeria, ascensor, per actualitzar. 
Gran ocasió! 

115.000€ (*)

CB7196 CENTRE 1er pis amb 
pati de 30m2, ascensor, de 84m2 
amb 3 hab (2 dob) i cuina total-
ment reformada. Oportunitat!

137.000€ (*)

CB8219 VIA EUROPA OCASIÓ! 
Pis + Parking, 75m2 amb 2 habs, 
exterior, menjador amb sortida a 
balcó, bany i lavabo i ascensor. 

65.000€ (*)

CB5624 HABANA NORD. 
Oportunitat! Planta Baixa de 
65m2, pati de 30m2, 3 habs, 
cuina i bany reformats. 
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Disset rutes de muntanya per 
descobrir el Maresme

Un grapat de rutes lineals pensades 
per fer a peu i en transport públic 
entre els diferents municipis de la 
nostra comarca són l’eix central del 
tercer llibre de l’escriptor barce-
loní Rafa López. Després d’aterrar 
al mercat editorial amb dos publi-
cacions més sobre excursions pel 
Barcelonès, l’encant del Maresme 
el va portar l’any 2008 a endinsar-
se en aquesta tasca: “He intentat 
que les excursions passessin per 
indrets signifi catius, trepitjant el 
mínim asfalt possible, i mostrant 
aquesta porció de Catalunya d’una 
manera atractiva pel caminant”, ex-
plica l’autor.

‘Maresme. 17 excursions a peu’
Aquest és el títol d’una guia dirigida 
expressament als amants del Mares-
me i de les excursions de muntanya. 
Una obra que permetrà que el lector 
pugui pujar cims i castells, gaudir 
de les rieres, les fonts, els estanys 
de la comarca i, sobretot, del gran 
ventall agrícola que tenim ben a 
prop: conreus de cirerers, maduixots 
o vinyes. “Vaig triar aquest territori 
per les seves possibilitats i la xarxa 
de transport públic. També perquè 
és molt poc conegut pel món excur-
sionista, però amb un gran bagatge 
de racons i indrets per perdre-t’hi”, 
assegura López.

Que les rutes incloguin l’ús de ro-
dalies i busos de la zona és un tret 
que no passa desapercebut. La idea 
de fer aquesta simbiosi, combinant 
transport públic i peu, té el seu 
origen en les primeres rutes per Coll-
serola que l’escriptor va dur a terme: 
“Sempre traçava recorreguts lineals 
en forma de travessa, és a dir, arribo 
amb transport públic, faig la ruta i 
acabo a altra parada. La idea em va 
semblar interessant i s’ha convertit 
en el meu segell personal”, explica.

Una passió convertida en llibre
“Porto ja molts anys dedicant-me 
a caminar per les muntanyes del 
Barcelonès, però no va ser fi ns al 
2007 que vaig pensar a plasmar 
algunes de les sortides en forma de 
llibre. Més que una afi ció, el contac-
te amb la natura és una fi losofi a de 
vida, una manera de carregar piles i 
desconnectar de tot”, opina l’autor, 
qui, a més a més, col·labora amb 
les revistes Descobrir Catalunya i 
Vèrtex. López afegeix que, per es-
criure sobre aquest tema, “has de 
tenir moltes ganes i molt de temps 
per fer treball de camp, tot i que la 
part més tediosa sigui la de seure 
davant l’ordinador i passar-t’hi ho-
res”. Alhora, reconeix que ha tingut 
la sort de comptar amb Cossetània, 
editorial que també va publicar els 
seus dos altres llibres, “ja que no és 
gens fàcil aconseguir que algú inver-
teixi en una obra que va dirigida a 
un públic més aviat minoritari”. 

MARESME
LLIBRES BERTA SEIJO

maresmemaresme www.totmataro.cat/maresme
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Avui divendres dia 15 de novembre 
afi cionats a l’aplicació de fotogra-
fi a Instagram gaudiran d’una visita 
amb segway per descobrir Arenys 
de Munt. El perfil d’Instagram 
@descobreixcatalunya, conjunta-
ment amb Comarca Aventura, han 
volgut convidar a una selecció de 
reconeguts instagramers a descobrir 
els paratges més espectaculars del 
Maresme a través d’una experiència 
amb segway i potenciar el turisme 
actiu de la comarca a través de les 
xarxes socials.

L’empresa Comarca Aventura neix 
amb l’esperit de gaudir de l’entorn 
a través d’activitats de lleure, pen-
sades per divertir-se i entrar en 
contacte amb la natura d’una ma-
nera ben diferent, com és a través 
de les rutes en segway, un mitjà de 
transport, fàcil, divertit i ecològic, 
ideal per a gaudir de la comarca.

Difondre indrets
Descobreix Catalunya (@descobreix-
catalunya) com a perfi l de la xarxa 
Instagram, va néixer amb la voluntat 
de donar a conèixer indrets, festes, 
tradicions i tota l’activitat cultural 
del nostre país. En aquest moment 
és el més actiu de la seva categoria 
i compta amb més de 7.000 segui-
dors en aquesta xarxa social basada 
en imatges. 

ARENYS DE MUNT
SOCIETAT REDACCIÓ

Ruta d’instagramers en 
Segway per Arenys de 
Munt

Comarca Aventura i 
@descobreixcatalunya 
organitzen la trobada

Rafa López publica el seu 
darrer llibre sobre excursions a 
peu i transport públic

Tot maresme 1601.indd   1 11/11/13   19:43



¡SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO, LLÁMENOS!

80.000€

COMPRAMOS SU PISO • SOLUCIONAMOS EMBARGOS

LLANTIA ECONOMICO, 
piso de 3 hab. para dejar a su 
gusto, baño completo, muy 
bien comunicado y cerca de 
ZONA COMERCIAL

54.000€

RE
F. 

70
42

163.000€ (27,1M)

RE
F. 
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64
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F. 

50
66
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F.1
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3

GRAN OCASIÓN

MOLINOS. OPOR-
TUNIDAD EN EX-
CLUSIVA, en vía 
principal de los mo-
linos, 4 habitaciones 
3 dobles, cocina la-
cada blanca, galeria 
de 12m2 y balcón 
exterior, muy lumi-
noso. ANTES PVP. 
114.000€

RE
F. 

61
27

C.
E.

 en
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PZA. CATALUNYA. OCASION 
POR ZONA Y PRECIO,  piso 
alto con ascensor y pk incl en el 
precio,  3 hab. 2 dobles, cocina 
lacada, salón con BALCÓN 
EXTERIOR.

RE
F. 

22
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C.
E.

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

C.
E.

 en
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ite

138.000€
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ite

RE
F. 

12
08

CENTRO. 2º piso con a.a bomba 
calor en todas las hab. , cocina fór-
mica, baño completo gran tamaño 
con ducha, 3 hab. 2 dobl. Comu-
nidad reducida OPORTUNIDAD.

87.000€ 

VISTA ALEGRE. 1er piso con 
ascensor y  tza 70m2, 3 hab. 
1 suite, 2 baño compl, cocina 
offi ce roble, galería, salón de 
30m2, balcón, calefacción, 
trastero. OCASION.

207.000€

RE
F.6

12
2

POR-
TUNIDAD EN EX-

Ahora:
105.000€

VIA EUROPA. Piso seminuevo 
con pk incluido, calefacción, 
ascensor, 2 hab., baño com-
pleto, cocina offi ce roble con 
galería anexa, comunidad re-
ducida. OCASION.

VIA EUROPA. Piso seminuevo 

C.
E.

 en
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ite

144.000€

RE
F. 

20
85

148.900€

RE
F. 

70
16

RE
F. 

22
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LLANTIA. EXCELENTE. Piso de 120m2, 4 hab. 2 dobles, 2 
baños completos (1 suite), salón de 30m2 y chimenea, suelos 
de mármol, cocina office de roble y galería anexa, ascensor. 
OPORTUNIDAD POR PRECIO!
ANTES P.V.P. 167.000€

RDA. CERVANTES. Piso 
conservado de 3 hab., baño 
completo con ducha, cocina 
formica con galería, balcón 
ext. OCASION.

53.000€
RE

F. 
30
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C.
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CAMÍ DE LA SERRA OPOR-
TUNIDAD, piso con ascensor y    
pk incluido, cocina offi ce laca-
da blanca, 2 baños completos, 
calefaccion, 3 habitaciones, 
POCOS VECINOS.

CAMÍ DE LA SERRA OPOR-

C.
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MOLINOS. 1er piso con as-
censor y terraza de 12m2, 4 
hab. 2 dobl, cocina melami-
na,, trastero. fachada reabili-
tada, OPORTUNIDAD.

128.000€

148.900€148.900€Ahora:154.000€

RE
F.3

05
3

Z. EIXAMPLE. EXCELENTE 
piso totalmente reformado 
con pk incluido, tiene 3 hab, 
baño completo, calefacción, 
con muebles y electrodomés-
ticos. OCASIÓN UNICA

RE
F. 

22
32

96.000€ 
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F. 
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CERDANYOLA Piso alto con 
ascensor, vistas espectaculares 
y muy luminoso, 3 hab., cocina 
offi ce con galeria anexa, baño 
completo. OPORTUNIDAD.

89.000€ 
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“Vull estudiar-hi perquè et 
deixen innovar”, afi rma Ferri

Bru Ferri somia en convertir-se en 
director de cinema i músic i “en po-
der viure d’això”. Però veu el futur 
molt negre perquè “és un món molt 
competitiu i en l’àmbit de la música 
paguen molt malament perquè la gent 
no és conscient de les hores de pre-
paració que hi ha al darrere”. Un cop 
fi nalitzats els estudis de batxillerat, 
Ferri vol estudiar a l’Escola Superior 
de Cinema i Audiovisuals de Cata-
lunya (ESCAC), “un repte complicat 
per motius econòmics, tot i que pot 
ser que em toqui la primitiva”, bro-
meja. Del que està convençut és que 
“l’ESCAC és el referent del cinema 
català d’avui”, argumenta, ja que “és 
una escola on et deixen innovar i la 
prova està en pel·lícules com ‘Animals’ 
o cineastes com Mar Coll”. 

Té només 18 anys i, al davant, una 
carrera prometedora. “Qui és Bru Fe-
rri?”, i a la pregunta, el jove respon, 
decidit i sense dubtar ni un moment: 
“Sóc músic, compositor, pianista, 
cantant i un enamorat del cinema”. 
“Vaig començar a fer música als 4 
anys i des d’aleshores he estudiat 
solfeig i piano i també estudio al 
Conservatori i al Taller de Músics”, 
assegura Ferri, que de moment ho 
combina amb el segon de batxillerat 
humanístic, una formació que li pren 
la major part del temps. 

El seu besavi era pianista, el pare 
és cantant d’òpera i la mare, violinis-
ta. Porta la música a la sang, però, a 
més a més de les seves arrels, Ferri 
creu que “s’ha mogut en un cercle 
de gent jove molt creativa amb ganes 
de tirar endavant projectes ambicio-
sos”, un aspecte que l’ha ajudat a 
l’hora de destacar. 

La música i el cinema són les 
seves dues passions i ha decidit 
unir-les i convertir-les en la seva 

forma de viure. Treballa estretament 
amb els ‘Escena 0’, un col·lectiu 
també mataroní de joves que ro-
den curtmetratges i pels quals ha 
compost diverses bandes sonores. 
Ferri explica, orgullós, el resultat 
de les peces que va crear per ‘Tard’ 
i ‘Llums d’Estiu’, “la primera molt 
tranquil·la i estàtica i la segona 
molt més moguda i fàcil de recor-
dar”, apunta. 

La xarxa, l’aparador

Precisament, per tal de donar a 
conèixer les seves creacions, Ferri 
s’ha valgut de la xarxa, un espai gra-
tuït i amb una capacitat de difusió 
altíssima. El jove creador considera 
que “com que sóc tan jove i tinc tan 
pocs contactes, m’ho he de fer tot jo 
sol”. En el seu cas, un canal a You-
tube i el portal propi a Soundcloud li 
donen visibilitat, tot i que és prudent 
perquè sap que “és una forma fàcil 
de donar-se a conèixer, però també 
depèn de l’atzar i la sort”. 
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Defi neix-te
“Papillon’ de Henri Carrière.

Un llibre
‘42’ de Brian Helgeland

Una pel·lícula
‘Abre los ojos’ d’Alejandro Amenábar

Un viatge
El Marroc, pel xoc cultural 

Un músic
Chet Baker

Un repte
Viure de la música i el cinema

Bru Ferri,  
notes musicals
PIANISTA I COMPOSITOR
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Assegurances

MATARÓ
C/ St. Josep, 66
Cantonada amb El Torrent, 57

T 93 757 83 83
www.fi nquescastella.com
info@fi nquescastella.com

Lloguers i Vendes

Més immobles a la nostra web
www.fi nquescastella.com

 Valoracions immobiliàries
 Hipoteques al 100%
 Lloguers en 24 hores
 Gestió de lloguers
 Agents d’assegurançes
 Administrador de comunitats

OPORTUNITAT
DE LA SETMANA

Agents de la
Propietat immobiliària

1.50077 - Centre. Pis de 60 m², 2 hab., Cui-
na totalment equipada amb electrodomes-
tics, aa/cc, parket, ascensor, parking, traster 
12 m², totalment moblat de disseny ¡¡piscina 
comunitaria!!                              150.000€

1.50059 -St. Vicenç de Montalt. Pis 95m², 3 
hab., 2 Banys, cuina ofi ce, galeria, saló 30 m², 
terrassa, vistes mar, garatge opcional, zona co-
munitaria amb piscines, polidesportiu, tenis, jocs 
infantils.!! Oportunitat!!                    160.000€

1.08955 - Centre. Pis de 60 m2 amb 2 
dormitoris, 1 bany, cuina office, aa/cc, 
assolellat i totalment reformat. 
Abans 146.000€ Ara....100.000€

1.50079 - Exclusiva. Més cèntric impossi-
ble. Pis de 100 m², 3 hab., 1 Bany complet, 
cuina ofi ce, saló-menjador amb llar de foc, 
calefaccio, terres de parket, ascensor, balcó 
¡¡Oportunitat!!                              160.000€ 

1.50013 - Parc Central. Pis 110 m², 4 hab., 
+ Vestidor, 2 banys complets, salo-menj. 25 
m², aa/cc, cuina offi ce, balcó 10 m², plaça 
aparc. + traster inclos ¡¡Fastàstica zona 
comunitaria amb piscina!!        237.500€

1,02268 Mataró Centro. Apart. duplex 47m2, 1 
hab, 1 vestidor, ducha diseño,aa/cc. 400€/mes
1,01260 Mataró Centro. Piso de 40 m2, con 1 
hab., 1 Baño, salón con ventanas. Muy econó-
mico !!!!                                        450€/mes
1,01376 Mataró Centro. Piso 60m2., 1 hab., 
Balcón, galeria y calefaccion, aa-cc. Muy buen 
precio y excelente situación !!!          450€/mes
1,09407 Sant andreu de Llavaneres. Bonito 
atico de 50m2., con 2 hab., Baño, salón y con 
terrazas de 35 m2, con unas espectaculares 
vistas a mar !!!!                                 510€/mes
1,01255 Mataró Rocablanca. Piso de 85m2, con 
4 hab., 2 Baños, cocina offi ce, salón con chime-
nea con salida al balcón. Muy económico y los 
gastos incluídos !!!!                           550€/mes
1,04330 Mataró Centro. Piso totalm. reformardo 
75 m2. 3 Hab. Baño, cocina offi ce, suelos parquet 
¡¡Cerca estación muy buenas vistas y lumino-
so!!! Antes230.000€... Ahora oportunuidad: 
Alquiler con los gastos incluídos!!    550€/mes
1,01414 Mataró Centro. Piso 60 m2, 1 hab. Y 1 
altillo, baño completo y con una bonita terraza de 
20 m2  gastos incluídos !!!                630€/mes
1,09779 Mataró Cerdanyola. Gran piso de obra 
nueva de 100 m2, con 3hab. , 2 Baños, cocina 
offi ce, salón con balcón. Muy soleado y con los 
gastos incluídos !!!!                           650€/mes
1,05135 Mataró. Piso nuevo de 60 m2. Comple-
tamente amueblado, 2 hab., Baño y terraza de 
100 m. Zona comunitaria con piscina. Todos los 
gastos incluídos!!!                              700€/mes

1,05500 Mataró Centro. Dúplex semi-nuevo de 
85 m2 con 1 hab. + Estudio y terraza de 40 m2., 
2 baños. Muy céntrico !!!                   750€/mes
1,09780 Mataró Centro. Piso de 90 m2, con 
2 hab., 2 Baños, cocina offi ce, gran salon con 
chimenea - reformado de diseño y con terraza 
de 20 m2!!!!                                  750€/mes
2,50014 Arenys de Munt . Torre a 4 vientos. 
Planta baja . Salón de 80m2., cocina offi ce y 
lavabo de cortesía. 1ª planta. Comedor estar 
con chimenea, 3 hab., 2 Baños, terraza cubierta 
con vistas a mar, salida al jardín con piscina de 
8x4, césped y riego automático regulable, plan-
tas aromáticas. 2ª planta. Sala con mirador y 
dos buhardillas independientes, patio delan-
tero con el suelo de piedra gallega, barbacoa 
cubierta, fregadero, trastero, calefacción a gas 
oil, ventanas pvc con doble cristal y las persia-
nas mallorquinas de aluminio ¡¡¡Increible con 
vistas a mar!!                                1000€/mes
2,02593 Mataró Cerdanyola. Gran casa de 
300m2, con 5 hab. Y 3 baños con 3 grandes 
terraza (1 con cocina de verano), trastero, 
garaje y con un local de 180 m2 en la plan-
ta baja. Es ideal para trabajar en la misma 
vivienda....!!!                              1500€/mes
2,50021 Mataró Centre. Casa de pueblo de 
450m2, con 7 hab, 3 baños completos, aseo, 
cocina offi ce totalmente equipada con elec-
trodomésticos, galería, terraza, aa/cc, salón-
comedor de 70 m2, con chimenea, trastero, 
amueblada impresionante jardín de 150m2 
con piscina privada! Única!!         2000€/mes
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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

194.000€

50.000€

14111 – CERDANYOLA NORTE Piso 
con 4 habitaciones, baño y cocina con-
servados. Precio: 45.000€
30501 – C/ALMOGÀVERS 2º altura de 
65m2 y 3 hab. Con 1 baño y cocina in-
dep. Precio: 48.000€ 
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€ 
13858 – JTO AVDA. PRAL En zona muy 
comercial, piso de 1/2 altura con 3 hab 
y baño como nuevo. Precio: 56.000€ 

13913 – FRENTE PLAZA ¡Muy soleado 
y reformado en su totalidad! De 60m2 
y con balcón. Precio: 57.000€

 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€

14042 – AVDA. PRAL. Piso alto y muy 
exterior de 84m2 con 3 habs dobles y 2 
balcones. Precio: 60.000€
14146 – Z. MARÍTIMA Piso de 3 dormi-
torios en fi nca con ascensor. Listo para 
habitarlo. Precio: 60.000€

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

13679 – CERDANYOLA Piso bien ubi-
cado, alto y con mucha luz. Consta de 4 
dormitorios. Precio: 64.000€

30502 – C/MARATHON Piso  de 60m2., 
reformado y luminoso con 3 habitaciones. 
Precio: 65.000€

    216€/mes

     216€/mes

     265€/mes

     265€/mes

     269€/mes

     271€/mes

     271€/mes 

     274€/mes 

     322€/mes 

     
     284€/mes

     289€/mes     

     289€/mes       

    289€/mes 

     308€/mes     

     313€/mes

CERDANYOLA NORTE 1er piso 
de 65m2, 3 dormit., balcón soleado 
y baño en buen estado. Pocas 
escaleras. Entrega inmediata.

Ref.13915

39.900€

Ref.13478

49.000€

SOBRE AMPLIA AVDA. Piso 
con vistas sobre espacios 
abiertos, balcón, 3 dormitorios + 
despacho. ¡Atención! 

VIA EUROPA Planta baja 
reformada de 3 habitaciones 
con amplio salón-comedor y 
cocina abierta. Patio de 15m2.

90.500€

Ref.30533

CIRERA Piso de 60m2 de 
distribución cuadrada, sin 
pasillos. 3 habit. (2 dobles), 
cocina + galería y balcón.

Ref.12305

185.000€

CAMÍ SERRA Excelente 
vivienda 98m2 con jardín a nivel 
de 50m2. Parquet y calefacción. 
En zona residencial.

130.000€115.000€

Z. RDA. ALFONSO X Plbaja de 
80m2 con espacios amplios y 
acogedores. 3 habitaciones y 
terraza a nivel de salón de 36m2. 

VALLVERICH Planta baja de 
85m2 + patio de 100m2, con 
¡pk y trastero incluidos! En fi nca 
con piscina comunitaria.

Ref.30536

OCASIÓN

JUZGADOS ¡Ático seminuevo 
115m2 espectacular terraza de 
60m2 + barbacoa de obra! Pk 
+ trastero incluidos. 

Ref.12218

Ref.14093

NO

82.000€

CERDANYOLA Primer piso de 
altura, cocina actualizada, 3 
habitaciones y baño completo 
reformado. Con patio de 12m2.

Ref.30532

Ref.13802

Z. CAMÍ DEL MIG Piso alto 
con ascensor, 100% exterior, 3 
habitaciones, baño completo, 
cocina reformada y balcón. 

126.000€

Ref.14022

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

PL. ITALIA De reciente 
construcción, alto y exterior. 
2 habitaciones y 2 baños, con 
parking y trastero incluidos.

Ref.14212

Ref.13739
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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.13976

185.000€

Las notas
de los clientes

165.000€

“Urbenia, es un conjunto de 
profesionalidad, dedicación, 
esfuerzo e iusión, que nos hace 
ser una nueva generación dentro 
del sector inmobiliario”.

Beni García
Director de O� cina

165.000€

235.000€

OCASIÓN

OCASIÓN

179.900€

235.000€

 126.000€

es un conjunto de 
profesionalidad, dedicación, 
esfuerzo e iusión, que nos hace 
ser una nueva generación dentro 
del sector inmobiliario”.

125.000€

PL. TERESAS Excelente 
piso de 86m2, reformado 
de forma impecable. Salón  
independiente y gran cocina.

146.000€

Ref.13975

76.000€

Ref.14173

¡CERTIFICADO ENERGÉTICO
GRATIS!

Consulte condiciones de la 
promoción en nuestras ofi cinas

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

60.000€

Ref.14014

RDA. ALFONSO X  Piso alto con 
ascensor de 85m2, 3 dormitorios 
dobles, balcón soleado y cocina 
de buenas medidas.

99.000€

Ref.14172

VIA EUROPA ¡Con pk incluido! 
Piso de 3 dorm., 2 baños, con 
terracita, suelos de parquet, 
calefacción y ascensor.

219.000€

SOBRE AMPLIA AVDA. Piso 
con vistas sobre espacios 
abiertos, balcón, 3 dormitorios + 
despacho. ¡Atención! 

VIA EUROPA Planta baja 
reformada de 3 habitaciones 
con amplio salón-comedor y 
cocina abierta. Patio de 15m2.

Ref.13573

Ref.14063

CIRERA Piso de 60m2 de 
distribución cuadrada, sin 
pasillos. 3 habit. (2 dobles), 
cocina + galería y balcón.

50.000€

Ref.12305

345.000€

225.000€

C/BIADA Piso 80m2 con terraza 
a nivel 20m2, actualizado para 
entrar a vivir, 3 habitaciones 
dobles y ascensor.

Ref.13717 OCASIÓN

106.000€

Ref.40285

PERAMÀS  Magnífi co piso alto 
con ascensor de 135m2 con 
preciosas vistas sobre espacios 
abiertos. ¡Con pk y trastero! 

169.000€

VALLVERICH Planta baja de 
85m2 + patio de 100m2, con 
¡pk y trastero incluidos! En fi nca 
con piscina comunitaria.

Ref.14023

PARQUE CENTRAL ¡En 1 ª 
línea! Piso seminuevo 100m2, 
excelentes vistas, 2 balcones, 
pk, trastero y ascensor.

215.000€

JUZGADOS ¡Ático seminuevo 
115m2 espectacular terraza de 
60m2 + barbacoa de obra! Pk 
+ trastero incluidos. 

Ref.12218

Ref.14103

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

70.000€

Z. MARÍTIMA Planta baja con 
entrada independiente de 
construcción reciente. Con 
habitación de 22m2 divisible.

Z. CAMÍ DEL MIG Piso alto 
con ascensor, 100% exterior, 3 
habitaciones, baño completo, 
cocina reformada y balcón. 

93.000€

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

PL. ITALIA De reciente 
construcción, alto y exterior. 
2 habitaciones y 2 baños, con 
parking y trastero incluidos.

136.000€

Ref.14212

Ref.13739

265.000€

OCASIÓN

OCASIÓN

de los clientes

CENTRO ¡Magnífi ca ocasión 
de mercado! Casa unifamiliar 
reciente constr.de 200m2
+ jardín 60m2.¡Impecable! 

ESTEVE Y LETICIA
“Ha sido la inmobiliaria que más tiempo 
ha invertido. Han sido muy atentos y 
nos han asesorado muy bien”.
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