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www.sucasa.es
+ Informació + immobles + fotos

157.000€

PORQUÉ PAGAR UN ALQUILER?
Ref. 12560 ZONA AVDA. PERÚ: Vivienda 
realmente especial por características. Alto 
con ascensor ,sin edifi caciones cercanas y re-
formado en su totalidad. Superfi cie 90m2. 4 
dormitorios, Salón comedor muy amplio. Coci-
na en haya. Calefacción. A/AC.

106.000€

ESTUDIO CON TERRAZA
Ref. 12547 CENTRO. PZA. TERESAS: Oca-
sión especial de mercado. Encanto de fi nca 
centenaria. Piso singular dúplex con terraza 
bien orientada de 40 m2,reformado de forma 
impecable.2 habitaciones(una parte supe-
rior). Suelos parquet. Excelente compra.

250.000€

OCASIÓN ESPECIAL
Ref. 12487 LLAVANERES: Unifamiliar adosa-
da en pleno centro junto colegios/servicios, en 
zona muy agradable. Distribución muy cómoda. 
4 dormitorios. Salón 36m2 con chimenea, jardin 
de 50m2. Cocina buenas medidas. 2 baños más 
aseo. Garage vehículos y sala polivalente/cuarto 
lavandería. Ocasión por precio/cualidades.

66.000€

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

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

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

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

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

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

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

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

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

T. 93 757 12 82

25 ANYS

(Entreguem 6.000€ a l’acte)

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

13.000 IMMOBLES GESTIONATS

T

VENUT!

Ref. 12351
CASA MATARÓ - MOLINS

106.000€

 que s’adapti 

 (pot comprar amb total tranquil·litat).
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Pl. Cuba, 48, Mataró 
Tel. 93 757 12 82 
info@sucasa.es 4129

99.950€

ATENCIÓN A ESTE INMUBLE
Ref. 12494 MOLINOS: En zona tranquila jun-
to a gran zona verde. Bonito piso de 90m2 
reformado de forma impecable. Destaca su  
imagen actual y calidad reforma. Distribución 
cuadrada. Salón comedor ampliado. Cocina 
equipada, terracita a nivel. Galería. Habitacio-
nes dobles. Parquet. Parking opcional.

T

157.000€

PORQUÉ PAGAR UN ALQUILER?
Ref. 12560 ZONA AVDA. PERÚ: Vivienda 
realmente especial por características. Alto 
con ascensor ,sin edifi caciones cercanas y re-
formado en su totalidad. Superfi cie 90m2. 4 
dormitorios, Salón comedor muy amplio. Coci-
na en haya. Calefacción. A/AC.

T

255.000€

TODO UN PRIVILEGIO 
Ref. 12478 PARC CENTRAL: La mejor oca-
sión del momento. 8º piso perfectamente 
orientado a Parc Central. Vistas únicas. Exte-
rior. 4 dorm. Sala estar. Balcón/terraza. Cocina 
prácticamente nueva. Suelos de parquet. Par-
king incluido.

T

106.000€

ESTUDIO CON TERRAZA
Ref. 12547 CENTRO. PZA. TERESAS: Oca-
sión especial de mercado. Encanto de fi nca 
centenaria. Piso singular dúplex con terraza 
bien orientada de 40 m2,reformado de forma 
impecable.2 habitaciones(una parte supe-
rior). Suelos parquet. Excelente compra.

T

250.000€

OCASIÓN ESPECIAL
Ref. 12487 LLAVANERES: Unifamiliar adosa-
da en pleno centro junto colegios/servicios, en 
zona muy agradable. Distribución muy cómoda. 
4 dormitorios. Salón 36m2 con chimenea, jardin 
de 50m2. Cocina buenas medidas. 2 baños más 
aseo. Garage vehículos y sala polivalente/cuarto 
lavandería. Ocasión por precio/cualidades.

D

195.000€

BUENA COMPRA
Ref. 12554 VIA EUROPA:  Estupenda opor-
tunidad de mercado!! Perfectamente situado 
en una de las mejores zonas de la ciudad. Buen 
piso luminoso, exterior y con vistas despejadas 
en bonita edifi cación. 3 dormitorios. Salón co-
medor. Balcón/terracita ideal veranos. Cocina 
equipada.  2 baños. Calefacción.

T

66.000€

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

T 73.500€

¡INVERSIÓN!
Ref. 12454 JTO. CTRA. MATA: Segundo piso 
de altura asequible y totalmente reformado . 
Sea propietario y pague menos que un alquiler.  
Presenta una distribución muy acertada sobre 
70m2. 3 dormitorios ( act 2).Salón comedor 
ampliado.Cocina totalmente actualizada. Baño 
c/ducha. Suelos de parquet.

T

127.260€

SIN VECINOS ARRIBA
Ref. 12363 ARGENTONA (EL CROSS): 
Quinto y último piso totalmente exterior y res- 
taurado de forma impecable. Vistas despeja-
das sobre espacios abiertos. Salón comedor 
28m2. Cocina de 12 m2 equipada como nueva. 
3 dormitorios (antes 4). Baño ampliado. Cale-
facción, suelos gres. Buenas cualidades.

T 133.000€

PRÁCTICAMENTE NUEVO
Ref. 12528 JTO. AVDA. PRINCIPAL: Aten-
ción a este inmueble!! En edifi cio prácticamen-
te nuevo. Piso de perfecta distribución. Muy 
soleado y como nuevo. Salón de 25m2. Balcón. 
Cocina semi-abierta. Tiene 3 dormitorios. 2 ba-
ños (uno tipo suitte). Calefacción. Sin duda es 
una excelente ocasión!!

T

189.000€

CON PATIO A NIVEL
Ref. 12515 Z. PARC CENTRAL: En una de las 
mejores zonas de la ciudad. Vivienda de 80m2 
con terraza 20 m2 + parking y trastero. Bonita 
edifi cación con zona comunitaria y piscina. Sa-
lón comedor de 25m2. Cocina equipada mob. 
cerezo. 2 dormitorios dobles. Baño. Suelos par-
quet. Calefacción.

T

315.000€

UNIFAMILIAR
Ref. 12463 PARC CENTRAL: Excelente com-
pra. Magnífi ca casa unifamiliar en varias plantas, 
330 m2.Estado impecable. Garaje 50 m2 + jardín 
60m2. Salón com. 38m2, bonitas vistas .Gran 
cocina –offi ce al jardín. 4 dorm. (3 dob)+ Estudio 
40m2 tza/solarium 20m2. 2 baños (1 suitte) + 
aseo. Calef. Ac/Ac. Armarios emp. Ocasion!

T

Ref. 12351
CASA MATARÓ - MOLINS
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 ciutat
El curs comença amb dos 
barracons per a secundària

 ciutat
Un mataroní amenaça amb una 
matança homòfoba

 reportatge
10 anys de la ràdio de la ciutat

 esport
Mario González, campió de tir 
d'armes històriques

 cultura
El flabiol centra la Mostra de 
Cultura Popular

 perfil
Chuso García Bragado,
una vida en marxa
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www.maresmed.com
Tel: 935 108 080

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

A partir de
445.000€
Distribució i acabats
personalitzats

minuts
de Barcelona

minuts
de Mataró Park

20

2

Parcel·les de 450m2
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(i xafarderies) sobre el que ha passat els dies anteriors.

Però la passada té un element en particular que la 
fa molt especial, els Cavallets. A la Festa Major, n'hi ha 
molts que van a lluir-se, ho dic sense ganes de criticar, 
a mi em semblà molt bé. Castellers, com més suats i 
amb la camiseta més enganxada millor; Diables, que a 
sota l'ajuntament es farten de criticar l'alcalde, però que 
després van corrents a abraçar-s'hi; Pares, que apun-
ten els fi lls des que van néixer a unes llistes per portar 
els nans, ... els cavallets són el contrapunt a tot això.

Sortir de cercavila per Mataró, el dia en què hi ha 
més gent al carrer, amb un cavallet de cartró penjat 
al cos, no només mereix el meu respecte, sinó que 
em provoca una barreja de sentiments, entre enveja 
i d'admiració, jo no podria. I no només surten a pas-
sejar, de tant en tant es paren i fan un ball. Un cavall 
davant de l'altre, ara aixeco el caparró, ara em dono la 
volta, ara aixeco el culet, ara faig una altra mitja volta 
i tornem a començar.

Els cavallets, són la quintaessencia de la festa, els que 
ens recorden que nosaltres no som els protagonistes, sinó 
que només som una part de la història de la festa major.

Opinió: Oriol Ruiz

 Fa molts dies i moltes nits de les últimes Santes, ja 
quasi ni ens en recordem, han passat tantes coses; l'es-
tiu, les olimpíades, potser algun amor fugisser, ... l'únic 
que no vol passar és la calor sufocant, va venir amb les 
Santes i sembla entossudida a quedar-se. Tot i aquest 
temps passat, us demano un petit exercici de memòria, 
torneu a aquells dies de fi nals de Juliol, feu un petit repàs 
dels actes als quals vàreu anar, d'allò que vàreu veure. 
Que recordeu? Que és el que més us va agradar? Per a 
mi, un cop vaig redescobrir les santes diürnes i infantils, 
després d'alguns anys aprofi tant bàsicament les santes 
nocturnes (sé que hi ha gent que és capaç de fer-ho tot, 
però no és el meu cas), el millor acte és "la Passada".

El programa de les Santes diu que la Passada és la 
cercavila més llarga i més festiva de tota la festa ma-
jor. Però té molts més condicionats que la fan especial, 
transcorre quan ja fa uns dies que estem de festa, co-
mencem a veure cares cansades, junts grans i petis, i el 
temps que t'has d'esperar, permet les primeres tertúlies 

Oda al cavallet

L’ENQUESTA

Tens identificada amb xip 
la teva mascota?

41,8% No tinc mascota.
40 % Sí.
18,2% No. 

PUIG I CADAFALCH

LA PREGUNTA

Et manifestaràs aquest 
any per la Diada?

ATACANT HOMÒFOB

Va ser la sensació del cap de setmana i el colofó fi nal a les Festes de 
Cirera i és que el cantant Manu Tenorio va triomfar a Mataró 

APLAUDIT:  L'obra de l'arquitecte 
mataroní guanya visibilitat amb la 
reobertura de la Casa de les Punxes 
de Barcelona.

CASTIGAT: El lamentable perso-
natge mataroní que assegura vo-
ler actuar com en el cas d'Orlando 
propicia una repugna absoluta.

VOTA L'ENQUESTA A:

Daniel Ferrer 

Davant de tot

Davant de tot 1736.indd   1 6/9/16   17:45
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AGAFA AIRE I... FOTO!
Mataró acull el campionat de fotografi a subaquàtica 
en apnea, un esport força desconegut
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Diada típica i necessària
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 Foto antiga Les portades

 Aquest cap de setmana Mataró 
celebra la Mostra de Cultura 
Popular que enguany posa la mi-
rada sobre el fl abiol.

En aquesta fotografi a, feta ar-
ribar per l'associació Cultural La 
Barram i cedida pel Museu Arxiu 
de Santa Maria, s'hi poden veure 
un fl abiolaire tocant a dues mans 
i un timbaler, envoltats dels nans 
que hi havia en aquella època, 

Flabiolaires al Parc Central

entre el 1922 i el 1929 al Parc 
Central, en alguna festa popu-
lar o tradició que no es coneix 
exactament. 

La fotografi a demostra com ha 
crescut la família dels nans des 
d'aleshores, així com el paper clau 
que han tingut els fl abiolaires en 
la història de la Família Robafaves, 
a qui han acompanyat i han fet 
ballar des de sempre. 

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

Foto: Museu Arxiu Santa Maria

Foto antiga 1736.indd   1 7/9/16   12:55



 

WWW.MATARO.CAT
TEL. D’ATENCIÓ CIUTADANA 010*

 AJUNTAMENT DE MATARÓ 
 @MATAROCAT

*Des de fora de Mataró: 807 11 70 10. El preu de 
les trucades dependrà en cada cas de les tarifes de 
cada operador. De dilluns a divendres de 8 a 19 h

DE SETEMBRE DIADA NACIONAL DE CATALUNYA MATARÓ 2016

DIVENDRES 9

CONFERÈNCIA “RECONSTRUIR 
EL PAÍS DE NOU”

19.30 h / SALÓ DE SESSIONS DE 
L’AJUNTAMENT (LA RIERA, 48) 

A càrrec de Jordi Amat, escriptor, fi lòleg i crític literari

Ho organitzen: Ajuntament de Mataró i Òmnium Cultural

DISSABTE 10

MOSTRA DE CULTURA POPULAR 

17.30 h / MUSEU DE MATARÓ (EL CARRERÓ,17)

Conferència “El fl abiol a Mataró” a càrrec 
de Rafel Mitjans i Teresa Soler

PLAÇA DE L’AJUNTAMENT  

De 17.30 A 21 h / Tallers de cultura popular 
amb danses, foc, diablons i jocs

Demostració de construcció d’imatgeria 
festiva: gegants, capgrossos...

21.15 h / Concert de presentació del disc “Sons de festa. 
Les Santes Festa Major de Mataró” a càrrec de La Coixinera

PLAÇA GRAN  

A les 17.15 i a les 20.30 h / Taller de música tradicional 
a càrrec de l’Escola Municipal de Música de Mataró

A les 17.30 i a les 19.30 h / Taller de contes tradicionals 
catalans a càrrec de Titelles Guinyol Didó

18.30 h / Concert de fl abiol amb Els Perdigots

Ho organitza: Ajuntament de Mataró. Hi col·laboren: diferents entitats de la ciutat

BALLADA DE SARDANES 

19 h / PLAÇA DE SANTA ANNA

A càrrec de la Cobla Iluro

Ho organitza: Federació d’Entitats Sardanistes
Hi col·labora: Ajuntament de Mataró

DIUMENGE 11

XXII CURSA POPULAR 
11 DE SETEMBRE

9 h  / SORTIDA 
DES DEL TECNOCAMPUS 
(AV. D’ERNEST LLUCH, 32)  

Ho organitza: Centre Atlètic Laietània. 
Hi col·laboren: Gesport, TecnoCampus i Ajuntament de Mataró. 
Cursa solidària amb Càritas Interparroquial de Mataró

OFRENA FLORAL 
A RAFAEL CASANOVA

10.30 h  / PLAÇA DE RAFAEL CASANOVA

Amb l’actuació del Cor Madrigalista i de 
l’Esbart Dansaire Mestres del Gai Saber

Ho organitza: Ajuntament de Mataró

Sin título-1   1 5/9/16   16:31



El cinquè Onze de Setembre 
de gran convocatòria independentista
Els maresmencs que assisteixin a la concentració de Barcelona estan destinats al tram 
40 del Passeig de Sant Joan 

Política: Cugat Comas

  La d'aquest diumenge és la cin-
quena Diada Nacional consecutiva 
marcada pel procés independen-
tista. Fa més d'un lustre els Onzes 
de Setembre no eren dies de grans 
manifestacions i sols els partits 

independentistes feien convoca-
tòries, a més de les respectives 
celebracions locals.

Va ser a partir del 2012 que cada 
Onze de Setembre ha estat una 
demostració de força de l'inde-
pendentisme, traient més d'un 

milió de persones al carrer. La 
convocatòria d'aquest diumen-
ge convoca els maresmencs a la 
concentració del Passeig de Sant 
Joan de Barcelona. Els trams al vol-
tant del 40 són els territorialment 
destinats a la comarca.

La Diada Nacional del 2012 es pot considerar com el 
punt iniciàtic del denominat procés sobiranista. La 
convocatòria d'una manifestació que volia Catalunya 
com a nou Estat d'Europa va desbordar totes les 
previsions i va col·lapsar Barcelona.

El punt d'inici

Inspirant-se en els països bàltics, les entitats sobira-
nistes van organitzar amb gran èxit per la Diada del 
2013 la Via Catalana, una cadena humana que abarcava 
en línia recta tot Catalunya. A Mataró s'hi van sumar 
milers de persones, a la Nacional.

La cadena humana

La Diagonal i la Gran Via de les Corts Catalanes de 
Barcelona van dibuixar, en una altra gran demostració 
de força, una V gegant de clam independentista en 
la Diada del 2014. La celebració del Tricentenari va 
fer més especial encara la manifestació,

Una gran V 

L'any passat va ser l'Avinguda Meridiana de Barcelona 
el punt escollit per tornar a marcar múscul indepen-
dentista. Un punter va recórrer tots els quilòmetres 
d'aquesta artèria, escollida per simbolitzar l'arrel 
popular del reclam d'aquest moviment.

Tota la Meridiana

CiutatCiutat núm. 1736  del 9 al 15 de setembre de 2016
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L'ofrena floral, acte central de la Diada a Mataró Anna Aluart 

Un altre Onze de Setembre d'excepció  
Mataró commemora la Diada Nacional amb els actes habituals com l'Ofrena al monòlit 
de Rafael de Casanova i els actes per la independència

Política: Redacció

 Aquest diumenge és Onze de 
Setembre i, per tant, se celebra la 
Diada Nacional de Catalunya. Per 
cinquè cop en un lustre, la Diada 
arriba marcada pel clima polític 

català i espanyol, amb els impera-
tius de la situació en què es troben 
els governs actualment: pendent 
d'una qüestió de confi ança del 
Parlament a Carles Puigdemont, 
en funcions des de fa quasi un any 
i pel camí d'unes possibles terceres 

eleccions generals Mariano Rajoy. 
A Catalunya, el procés segueix sent 
el pal de paller sobre el qual s'ar-
ticularà un any més els actes de la 
Diada Nacional. La convocatòria 
de cinc concentracions en cinc 
ciutats per part de l'ANC i Òmnium 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat

Obertura 1-2 ciutat 1736.indd   2 6/9/16   18:45



S'ha convertit en un dels clàssics de la Diada Nacional i una de 
les imatges més impactants. Els independentistes de la ciutat es 
congreguen al Centre el dia 10 a la nit per fer una Marxa de Torxes 
per la independència, que farà la seva setena edició. A partir de 
dos quarts de nou es recorrerà l'itinerari que enllaça Plaça de 
Santa Anna, carrer Barcelona, Plaça Xica, Plaça Gran, Plaça de 
Santa Maria, carrer Nou i Riera amb la convocatòria de 'Mataró 
per la independència', una taula d'entitats que va promoure la 
consulta sobiranista inicial i que es manté vigent cada any en 
vigílies de l'Onze de Setembre.

Marxa de torxes, 
el dia 10 a la nit La marxa de torxes

Cultural pren protagonisme a les 
celebracions locals si bé a Mataró 
es manté l'esquelet habitual d'ac-
tes, de l'acte acadèmic a l'ofrena 
al monòlit a Rafael de Casanova.

L'excepcionalitat política mar-
carà, de ben segur, les interven-
cions de partits i sindicats just 
després de dipositar les seves ofre-

nes de fl ors. La primera de totes 
la farà l'Ajuntament en bloc i de 
l'acte també en prendrà part el Cor 
Madrigalista i l'Esbart Dansaire 
Mestres del Gai Saber.

Actes de partit
Els partits independentistes tam-
bé convoquen pel cap de set-
mana els seus actes habituals. 
Així, el Partit Demòcrata Català 
de Mataró seguirà la tradició de 
l'antiga Convergència d'hissar 
una senyera de grans proporci-
ons a Santa Anna, o la CUP amb 
el suport d'altres entitats com 
Jovent Mataroní, ha recuperat 
la tradició de pujar a Burriac per 
començar, des del cim més icò-
nic de la comarca, els actes de la 
Diada. Un altre Onze de Setembre 
d'excepció.

L'ofrena flora a Rafael de 
Casanova és diumenge a 
les 10:30h

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1736 del 9 al 15 de setembre de 2015
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*4 m d'instal·lació màxima

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

· Per 150€ més instal·li: o

MARCA A ESCOLLIR:

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

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

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

MARCA A ESCOLLIR:
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Nou curs amb dos barracons a secundària 
La ciutat obre quatre grups d'ESO a l’espera que Serveis Territorials defineixi 
l’estratègia per gestionar l’increment d’estudiants dels pròxims cursos"

Educació: Mireia Biel 

  Mataró començarà el curs 2016-
2017 amb dos barracons en insti-
tuts de secundària deu anys des-
prés per donar cabuda a l’augment 

d’alumnes que ha obligat a crear 
quatre nous grups d’ESO.   La ciutat 
també iniciarà el nou curs escolar 
amb un grup menys de P3, que s’ha 
tancat per la reducció d’alumnes 
com a causa de la baixa natalitat 

dels últims anys. Feia temps que 
es preveia, però les solucions defi -
nitives no han arribat. Mataró crea 
quatre grups nous de secundària 
per als 1443 alumnes matriculats 
per a aquest nou curs 2016-2017, 

Ciutat
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però ni s’instal·laran en instituts-
escola ni en un nou institut, com 
reclamava l’Ajuntament a Serveis 
Territorials.

En total són 50 grups de secun-
dària, 24 dels quals s’impartiran en 
instituts públics, que són els que 
assumiran l’augment d’alumnat. 
El Puig i Cadafalch i Laia L’Arquera 
consoliden la seva oferta amb 
l’ampliació d’un grup, mentre 
que als centres Thos i Codina i 
Alexandre Satorras s’hi han ubicat 
mòduls provisionals.

"Solució provisional"
“No volem que sigui una solu-
ció definitiva”, explica el regidor 
d’Educació, Miquel Àngel Vadell, 
que lamenta que malgrat que feia 
temps que es tenien les previsions 
de creixement d’alumnes, Serveis 
Territorials no va planificar una 
alternativa eficaç, com l’edifica-
ció d’un nou institut a la ronda 
Rafael Estrany.

Durant tot l’any, Vadell i l’equip 
de la Direcció d’Ensenyament 
han mantingut reunions amb 
Serveis Territorials, de qui espe-
ren una proposta de planifica-
ció escolar per als pròxims cursos 
durant aquest mes de setem-
bre. Segons sembla, l’opció dels 

Davant l’augment d’alumnes de secundària, segueixen a la baixa 
els nombres a P3. Tal com ja es va anunciar i després de llargues 
negociacions amb Serveis Territorials, la ciutat perd un dels tres 
grups de P3 previstos, que es tanca a l’Escola Cirera. En total 
hi ha 1289 alumnes matriculats, 81 menys que l’any passat, una 
tendència que es preveu seguirà a la baixa en els propers cursos.

Menys alumnes de P3

instituts-escola pren cada vega-
da més força, i més encara “quan 
la mateixa consellera defensa les 
iniciatives de Torrelló i Sant Adrià”, 
aclareix Vadell, que ho veu “com 
una opció viable, innovadora i amb 
bones perspectives per a la ciutat”.

I és que segons dades facilitades 

per la mateixa Direcció d’Ensenya-
ment de Mataró, es calcula que en 
els pròxims tres anys s’hauran de 
crear fins a cinc grups de secundà-
ria nous, que sumats als dos que 
es troben en barracons, resulta 
que es necessiten set noves aules 
que cal crear.

núm. 1736 del 9 al 15 de setembre de 2016
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Un home amenaça amb perpetrar una 
massacre com la d'Orlando
Un veí de Mataró de 36 anys penjava vídeos intimidatoris a les xarxes socials i incitava 
a matar gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals 

Successos: Redacció - ACN

 Amenaçava a través de piula-
des a Twitter i vídeos a YouTube i 
llançava missatges contra homo-
sexuals, lesbianes, transsexuals i 
bisexuals i, fi ns i tot, amenaçava 
pistola en mà que repetiria la mas-
sacre d'Orlando, on el passat 12 de 
juny un home va matar a trets 49 
persones i va ferir-ne desenes més 
a la discoteca gay Pulse, a l'estat 
nord-americà de Florida. 

Es tracta d'un home de 36 anys 
que la policia espanyola va detenir 
a Mataró, i podria enfrontar-se a 
una pena d'entre un i quatre anys 
de presó a més d'una multa que 
aniria dels 601 als 30.000 euros. 
L'home, però, va quedar en lli-
bertat dissabte passat. 

L'home havia penjat fi ns a 31 
vídeos i va seguir, tot i que la xarxa 
social els anava eliminant per ser 
el seu contingut homòfob i violent. 
En la detenció, els agents de poli-
cia van intervenir una pistola de 
foguejament que semblava real.

En un dels vídeos, l'arrestat 
es referia al Circuit Festival, un 

dels majors festivals del món del 
col·lectiu LGTBI i que se celebra 
la primera quinzena d'agost a 

Barcelona. "Tretze dies per pre-
parar-me" , deia, com si insinués 
que s'estava preparant per come-
tre algun tipus d'atemptat com 
el que va colpejar la ciutat nord-
americana d'Orlando, a Florida.

Noves actuacions
L'Observatori Contra l'Homofòbia 
(OCH) va comunicar als Mossos 
d'Esquadra que el veí de Mataró 
acusat d'amenaçar a les xarxes 
socials de perpetrar una massa-
cre contra el col·lectiu LGTBI a 
Barcelona havia tornat a penjar 

un vídeo intimidatori. Ho va fer 
dissabte a la nit, poc després de 
quedar en llibertat.

El president de l'entitat, Eugeni 
Rodríguez, va lamentar que el de-
tingut per la policia espanyola esti-
gui lliure "després del que va fer" i 
va afi rmar que això ha generat alar-
ma en el col·lectiu. Per aquesta raó 
Rodríguez va alertar a la Unitat de 
Delictes d'Odi i Discriminació de la 
policia catalana de la situació i va 
comunicar els fets a responsables 
de la Direcció General d'Igualtat 
de la Generalitat.

"Impunitat"
"No podem permetre aquesta im-
punitat i molt menys a l'empara 
de la llei contra l'homofòbia", va 
refl exionar a través d'un comunicat 
l'Observatori Contra l'Homofòbia. 
L'entitat considera que "cal actu-
ar de forma contundent davant 
aquesta exhibició d'odi homòfob".

En aquest sentit, el govern de la 
Generalitat ja ha anunciat que es 
personarà com a acusació parti-
cular en aquest cas. 

31

La Generalitat es per-
sonarà com a acusació 
particular en el cas de 
l'home que havia penjat 
31 vídeos intimidatoris
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L'anunci considerat sexista

Les oficines d'ocupació 

Cedida 

 D. Ferrer 

La dada del mes d'agost es pot 
considerar una dada favorable te-
nint en compte el comportament 
tradicionalment negatiu d’aquest 
mes. El 2015 l'atur va pujar en 245 
persones i els primers anys de la 
crisi, el 2008 i el 2009, l'augment 
se n'anava més amunt del mig mi-
ler de persones. Aquesta evolució 
favorable en termes estacionals, 
ha fet que el descens interanual 
de l’atur a Mataró superi el del 
conjunt provincial, un fet que no 
passava des de mitjans de 2013.  El 
descens interanual arriba a gairebé 
el 14 per cent a Mataró en el millor 
índex d'aquestes dades.| Redacció

  Les dades de l'Observatori del 
Mercat de Treball de Mataró asse-
guren que l'atur va pujar en només 
17 persones durant el mes d'agost, 
un dels de tendència pitjor de tots 
els de l'any. Aquest repunt deixa 
el nombre total de desocupats en 
10.394 i la taxa en un 17,4 per cent. 
L'augment és doncs d'un 0,16 per 
cent, un impacte mínim comparat 
amb els augments relatius de l'1,0 
a nivell català o del 0,39 a nivell es-
panyol. Només a nivell comarcal 
la tendència és encara més benefi -
ciosa amb un retrocés del nombre 
d'ocupats quasi imperceptible, de 
12 persones.

La variació interanual segueix pronunciant-se cada cop 
més a la baixa, en un 13,94 per cent

L'atur puja mínimament 
al mes d'agost 

 “Ells s’estan a la platja men-
tre elles se’n van de compres”. 
L’Ofi cina de Turisme de Mataró 
llança una propaganda per pro-
mocionar els atractius de la ciutat, 
com el front marítim, les platges 
i les zones comercials, i la CUP 
denuncia que incorpora un mis-
satge “sexista” en preestablir uns 
rols predeterminats per als homes 
i les dones.

La CUP explica que la publicitat 
s’ha vist recentment en diverses 
poblacions com Granollers i que 
a banda de l’Ofi cina de Turisme 
de Mataró, també porta la fi r-
ma del consorci de Turisme de 
Costa Barcelona, la Diputació 
de Barcelona i Turisme de la 
Generalitat de Catalunya.

Retirada immediata
Així, exigeixen a l’Ajuntament de 
Mataró que es retiri l’anunci, per-
què “el sexisme és incompatible 
amb el propòsit de promocionar 
el turisme a Mataró, perquè és 
contrari als drets de la nostra ciu-
tadania i a l'opinió expressada 
pel mateix Ple de l'Ajuntament de 
Mataró en diverses ocasions”.  | Red

En l'anunci l'home es 
queda a la platja i ella va a 
comprar

La CUP exigeix la 
retirada d’una 
publicitat “sexista”

La taxa d'atur de Mataró queda, a l'inici del nou curs, situada 
en un 17,40 per cent. Se situa a nivell similar a l'espanyola, d'un 
17,32 per cent però clarament per sobre de la comarcal, del 
14,11 o la catalana, en un 12,75 per cent. La mataronina segueix 
sent la taxa més alta entre totes les ciutats de més de 50.000 
habitants de Catalunya si bé la tendència a la baixa situa la ca-
pital maresmenca en una tendència més favorable que ciutats 
com Terrassa, Badalona, l'Hospitalet, Santa Coloma, Sabadell, 
Granollers o Manresa.

Millor que altres ciutats
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DILLUNS,  
TOTS CAP AL COLE!

L 'inici del nous curs és el moment d'agafar pers-
pectiva i procurar millorar el rendiment del dia 
a dia dels alumnes de casa. En aquest sentit, 

l'adquisició d'hàbits horaris, d'estudi, de rutina, es 
recomana que es faci des del primer dia del nou curs.

L'adquisició d'hàbits 
d'estudi i rutina s'ha de 
fer des del primer dia

Tot 2 escola intro.indd   3 7/9/16   17:20



EL CURS 
TORNA A 
CRÉIXER EN 
ALUMNES

El curs escolar començarà di-
lluns amb un increment de 
7.822 alumnes matriculats 

respecte a les dades de l'any passat. 
Així, la població escolar a Catalunya 
serà d'1.570.011 alumnes, una xifra 
històrica. Per etapes educatives, 
el creixement més gran es dóna a 
l'ESO, però també a Primària, men-
tre que el 2n cicle d'Educació infantil 
perd 10.000 alumnes a causa de la 
baixada de la natalitat. També suma 
alumnes l'oferta postobligatòria, 
sobretot a l'oferta pública, un fet 
que la consellera d'Ensenyament, 
Meritxell Ruiz, ho ha qualifi cat de 
''bona notícia'' pel país.

L'augment d'alumnes es compen-
sa amb un increment del cos de 
docents amb 798 professionals 
més, fent un total de 66.461. 140 
d'aquests docents treballaran 
per a l'educació inclusiva, sigui 
en Unitats de Suport a l'Educa-
ció Especial, que se'n creen 50 
de noves, en itineraris formatius 
específi cs (IFE) de formació pro-
fessional o en serveis educatius 
que atenen els alumnes amb ne-
cessitats. L'increment de docents 
també es destinarà als 340 cen-
tres d'alta complexitat, amb 400 
docents més.

ESPECIAL TORNADA A L'ESCOLA
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I UN TALLER PER FER FIGURES?

Ja fa dos anys que al Carrer de Sant Joaquim hi 
ha un espai molt especial amb nom de Nan, la 
Vella Verda. Allà, l’Eloi Romañà comparteix la 

seva gran especialitat, la creació de fi gures festives, 
siguin decoratives o capgrossos o gegants. Entrar 
a la Vella Verda és obrir la porta a un món de pos-
sibilitats, allà on de la forma més artesana possible 
prenen cos autèntiques obres d’art de cartró pedra. 
S’hi poden fer encàrrecs a mida, personalitzant la 
fi gura o, també, comprar-hi reproduccions d’algunes 
de les fi gures més estimades de casa nostra.

El que segur que no es trobarà enlloc més és l’oferta 
d’extraescolars de la Vella Verda, un curs de forma-
ció obert per a majors de sis anys, ideal pels nens 
o nenes, nois o noies amb més aptituds artístiques 
que vulguin aprendre a dominar els materials i les 
tècniques artístiques durant tot el cicle escolar. 

Ara, amb el retorn a classe, la possibilitat d’aprendre a 
fer fi gures i expressar-se artísticament està a l’abast 
de tothom, amb preus assequibles, segell personal 
i el tracte personal i directe. Una oportunitat única.

núm. 1736 del 9 al 15 de setembre de 2016
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Les escoles del Marta Mata i el Camí del Mig se 
sumaran enguany al projecte d’escoles orques-
trals al que ja hi ha el Germanes Bartomeu, 

amb el 4cordes. Els dos centres educatius posa-
ran en marxa aquesta iniciativa al llarg d’aquest 
curs amb els alumnes de Primària i esperen que 
es consolidi com un dels grans projectes d’escola.
L'inici d’aquestes dues propostes no és casual, sinó que 
persegueix un objectiu compartit des de la Direcció 
d’Ensenyament de l’Ajuntament de Mataró, que és 

El 4Cordes vol complementar 
les estructures del sistema edu-
catiu formal educant no només 
des d'un punt de vista instru-
mental sinó que, a més a més, 
té el propòsit de vetllar pel des-
envolupament de competències 
socials, comunicatives i relacio-
nals dels seus destinataris, cre-
ar espais de cooperació entre 
els agents implicats (alumnes, 
famílies, entitats del barri) i ge-
nerar processos de refl exió in-
dividual i col·lectiva. Vol ser un 
projecte d'aprenentatge com un 
model alternatiu i innovador de 
transformació social. 

MARTA MATA I CAMÍ DEL MIG SE SUMEN 
AL PROJECTE D'ESCOLES ORQUESTRALS 

poder acabar creant, a la llarga, una gran orques-
tra de ciutat.

El 4cordes va néixer fa més de cinc anys a Germanes 
Bartomeu. Es tracta d’una iniciativa musical que es 
desenvolupa amb alumnes de tercer amb el propòsit 
d’oferir nous recursos per abordar les realitats de 
l’entorn de l'alumnat a partir de l'aprenentatge ar-
tístic, desenvolupar habilitats instrumentals a través 
del violí i el violoncel i potenciar la cohesió social.

L'objectiu final és la creació d'una gran orquestra de ciutat

ESPECIAL TORNADA A L'ESCOLA
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ARRIBA EL BATXIBAC
La doble titulació espanyola i 
francesa arrenca al Satorras.

L’institut Alexandre Satorras ofereix a partir 
d'aquest any el Batxibac, un batxillerat de 
doble titulació i que permet als estudiants 

adquirir el títol de batxillerat espanyol i francès a 
la vegada. El centre se sumarà als 43 instituts que 
fi ns ara l'oferien arreu de Catalunya i serà un dels 
primers a fer-ho al Maresme.

La iniciativa va néixer com a conseqüència d’un con-
veni que es va signar entre els ministeris d’educació 
espanyol i francès que tenia per objectiu incentivar 
el coneixement de la cultura i la llengua franceses.

El currículum d’aquesta branca es combina amb les 
matèries de modalitat que l’alumne esculli, però 
incorpora un terç de la jornada – és a dir, 10 hores 
setmanals – durant les quals s’estudia Francès com 
a primera llengua, literatura francesa i Història de 
França. El Batxibac, a més a més, obliga a realitzar 
les tutories en francès i a desenvolupar el Treball de 
Recerca també en aquesta llengua.

"Aposta per la qualitat"

Per a accedir-hi, “cal presentar un certifi cat cor-
responent al nivell B1 de francès o presentar-se a 
una prova de nivell que acrediti el coneixement de 
la llengua”, explicava en la presentació la directora 

Català Castellà

francès

del centre, Fina Buil. Un cop fet això, els alumnes 
cursen durant dos anys el Batxibac i acaben el cicle 
amb un examen en el qual s’examinen de les matè-
ries estudiades en francès i que els proporciona el 
títol de batxillerat francès, el baccalauréat.

Buil defensa la posada en marxa del Batxibac al cen-
tre perquè “obre noves portes a l’alumnat” i suposa 
“una aposta per la qualitat”. Segons Buil, “un doble 
títol com aquest permet als alumnes tenir la possi-
bilitat d’entrar al sistema universitari francès, molt 
més barat i de més fàcil accés”, ja que no hi ha notes 
de tall com a Espanya. I en un futur més llunyà, “els 
ofereix l’oportunitat de treballar a qualsevol territori 
de parla francesa”, com ara França, el Quebec i fi ns 
i tot països de l’Àfrica.

ESPECIAL TORNADA A L'ESCOLA
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Anglès a partir d’1 any

SPEAK IN COLOUrS

www.kidsandus.es

Kids&Us Mataró
C/ St. Joaquim, 3-5
08302 Mataró
T. 93 757 16 74
info@getitenglish.com

Plaça Fiveller, 24
08301 Mataró
T. 93 796 20 61
getit@getitenglish.com

C/ Catalunya, 43
08301 Mataró
T. 93 799 36 17
teens@getitenglish.com

Kids&Us: aprèn 
anglès com s’aprèn la 
llengua materna

Aquest és el punt de partida de Kids&Us, una 
metodologia innovadora per a l’aprenentat-
ge de l’anglès des del primer any de vida. 

Kids&Us ofereix una manera d’aprendre que trenca 
amb el sistema tradicional. Amb el mètode Kids&Us, 
els bebès a partir d’un any s’endinsen en la nova 
llengua de forma global, sense restriccions, però 
en situacions i contextos adaptats a la seva edat. 

L’oferta de cursos de Kids&Us s’adreça a alumnes 
a partir d’1 any fi ns a joves de 18 anys, moment en 
què podran assolir un nivell que els ha de permetre 
presentar-se a l’examen d’anglès Profi ciency, el més 
elevat reconegut per la Universitat de Cambridge.

A l’inici del curs 2016-2017, Kids&Us tindrà més de 
90.000 alumnes en tota la seva xarxa de centres, 

que creix any rere any, i que superarà aviat les 300 
escoles. 

Un mètode avalat

Un estudi fet per la Universitat de Barcelona el 2012 
avala els benefi cis d’aquest mètode d’aprenentatge 
respecte del sistema tradicional, i conclou que els 
nens que han après anglès a Kids&Us tenen millors 
competències en vocabulari, gramàtica, pronunciació, 
comprensió oral i lectora, i expressió oral.

Natàlia Perarnau - fundadora del mètode Kids&Us

ESPECIAL TORNADA A L'ESCOLA
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'SUMMEM': UNA INICIATIVA 
PEDAGÒGICA RENOVADORA 
D'ÈXIT
Les escoles Pia estenen l'aplicació del 
projecte als seus centres

L’Escola Pia de Catalunya estén el seu nou projecte pedagògic 
SUMMEM a tots els seus centres educatius després d’un pri-
mer curs de pilotatge. Més de 3.000 nenes i nens de diferents 

etapes treballaran amb aquest nou mètode als nostres 20 col·legis, 
confi gurant la iniciativa pedagògica renovadora més important que 
es fa actualment al nostre país. SUMMEM farà que l’alumne aprengui 
més, millor, i que es prepari per a la vida real, sobretot en tres sentits:

•Motivació: que trobi més sentit i utilitat al que es treballa a l’escola 
per a la vida real, actual i futura. Dóna sentit al per a què serveix el 
que aprèn i fa a l’escola. 

• Saber treballar en equip: que augmenti el seu compromís amb apren-
dre, que assumeixi responsabilitats individuals i aprengui a treballar i 
col·laborar amb els altres.

• Aprendre a aprendre i a pensar: que adquireixi l’hàbit de pensar i 
buscar solucions a diferents tipus de problemes. 

La iniciativa ha passat el curs passat amb nota la fase de prova pi-
lot amb 600 alumnes de 7 centres. S’aplica en un mínim del 50% 
de l’horari escolar a Educació Infantil i un mínim del 25% a Educació 
Primària, Secundària, Batxillerat i FP. Es treballa amb itineraris inter-
disciplinaris (diferents matèries al mateix temps) i sempre amb una 
estructura d’aprenentatge cooperatiu. Aquests itineraris es fan a partir 
de metodologies molt concretes com ara la resolució de problemes, 
l’aprenentatge servei, el treball per projectes i la investigació/recerca.

ESPECIAL TORNADA A L'ESCOLA
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INLINGUA, un món d'idiomes

Durant més de 45 anys, inlingua ha desenvolu-
pat un mètode d’ensenyament que ha ajudat 
i motivat a estudiants arreu del món. inlingua 

Mataró ha volgut implicar-se i continuar amb aques-
ta tradició per tal d’ajudar a properes generacions 
d’estudiants d’idiomes.

Per què inlingua?

El mètode, amb material propi, obliga els alumnes 
a comunicar-se oralment i a jugar amb la llengua 
abans d’obrir els llibres mitjançant una pràctica 
controlada i dirigida pel docent. En aquest cas, el 
mètode no fa diferències entre adults, adolescents 
o petits. Els alumnes segueixen tornant, ja que a in-
lingua ensenyen i practiquen els idiomes en context 
i primordialment de manera oral, fet que fa que les 

estructures gramaticals i el vocabulari s’entenguin 
i s’interioritzin millor abans d’escriure-les.

Quines llengües pots aprendre a inlingua?

Anglès, francès, rus, japonès, italià, alemany i espa-
nyol són les llengües amb més demanda a les nos-
tres escoles. Tot i així, resten a la disposició dels seus 
clients i s'adapten a l’idioma que necessitin apren-
dre. També ofereixen una àmplia varietat d’accents 
nadius d’aquestes llengües.

Les empreses aposten per inlingua?

A part d'estar contentes pel mètode que fan servir, 
les empreses valoren molt que tramiten les bonifi ca-
cions de Fundación Tripartita sense cap cost afegit.

ESPECIAL TORNADA A L'ESCOLA
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Dissabte

10 setembre

20:00h // L'Arc Cafè 
Cultural (Mataró) //  
Taquilla inversa

IRAKUNDA,
FESTA D'ACCENT FLAMENC

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

Cançons de pau
Divendres 9 setembre / 21:30h / 
Les Esmandies (Rda. O'Donnell, 
94. Mataró) /
Concert a càrrec de Xavier Rodón 
(veu, guitarra, fl auta i harmònica), 
Isidre Caro (veu i guitarra) i Joel 
Rodón (baix).

TEATRE I DANSA //

Dansa: 'Teen time gone'
Dissabte 10 setembre / 18 i 20:15h 
/ C.C.Calisay (Riera Pare Fita, 31. 
Arenys de Mar) / Preu: 4€.
Espectacle a càrrec de la compa-
nyia Habemus Corpus dirigida per 
Miquel G. Font.

INFANTIL //

Biblioteca Popular Fundació Iluro
(c. d'en Palau, 18. Mataró).
Divendres 9 setembre / 17:30h: 
L'hora del conte: "Catalunya, quin 
país més estrany!" de Toni Soler.
Dimecres 14 setembre / 18h: Art 
Time: "Mona Lisa", conte i taller 
d'activitat plàstica. 
Dijous 15 setembre / 17:30h: Els 
dijous a la biblio... amb el conte 
"Que valent!" de Lorenz Pauli.

Biblioteca Antoni Comas 
(C. Prat de la Riba, 110. Mataró)
Divendres 9 setembre / 18h: 
Laboratori de lectura "Avui és un 
bon dia per canviar el món". 
Dimecres 14 setembre / 18h: 

Especial Roald Dahl 100 anys: 
"Contes de xocolata", amb la Cia. 
Fes-t’ho com Vulguis.
Dijous 15 setembre / 18h: Cinema 
a la Biblio: projecció en català de 
la pel·lícula infantil "L’hivern i la 
primavera al regne d’Escampeta". 

Els arcs intel·ligents de Gaudí
Dissabte 10 setembre / 18h / Nau 
Gaudí (c. Cooperativa, 47. Mataró).
Activitat familiar, lúdica i cultural al 
primer edifi ci construït per Gaudí.

Empedrat de contes 
Dimarts 13 setembre / 18h / 
Biblioteca Pompeu Fabra (Pl. 
Occitània, s/n. Mataró)
Narració del conte "El ratolí Pérez"  
i taller d'aprenentatge de signes a 
càrrec de Montse Panero.

Guia cultural

Banda de rock que incorpora 
infl uències i instruments tí-

pics del fl amenc com el caixó o 
la guitarra espanyola amb algu-
na reminiscència rumbera i tot. 
Irakunda porten en actiu des 
del 2004 i han tocat en sales 
i festivals de tot Catalunya 
i l'Estat espanyol compar-
tint cartell amb grups 
com Quireboys, Rosendo, 
Loquillo i Delincuentes, en-
tre altres. L'Arc permetrà 
gaudir-lo en la distància 
més curta. Una ocasió ben 
especial.

Agenda 1736.indd   2 7/9/16   17:38



www.totmataro.cat/agenda

RUTES I VISITES //

Conjunt barroc de la Capella 
dels Dolors
Dissabte 10 setembre / 18h / 
Basílica de Santa Maria (Mataró) 
/ Inscripció prèvia.
Visita guiada que permet desco-
brir l'obra d’Antoni Viladomat, el 
pintor català més important del 
segle XVIII. 

TALLERS I CURSOS //

Activitats veïnals al Pla d'en 
Boet - El Rengle (1r trimestre: 
setembre / desembre 2016)
Inscripcions: fi ns al 25 de se-
tembre, de dilluns a dijous 19.30 
a 20.30h. Centre Cívic Pla d’en 
Boet (c. Juan Sebastian Elcano, 6. 
Mataró). Tel.93.757.76.52. Places 
limitades. 

Tai-Txi (dill. i dimecres), Ioga (dilluns 
i dimecres), Gimnàstica (dimarts, 
dimecres, divendres), Country (di-
marts i dijous), Sevillanes (dijous), 
Pintura (dilluns), Reiki (dimecres), 
Manualitats (dimarts).

XERRADES I LLIBRES /

'El poble sahrauí'
Divendres 9 setembre / 19h ( Les 
Esmandies. Casal de Barri (Rda. 
O'Donnell, 94. Mataró)
Xerrada a càrrec de Toni Guirao i 
Sergi Bernal, vinculada a l'exposi-
ció 'La llarga nit del poble sahrauí'.

Véns a la tertúlia?
Dimarts 13 setembre / 19h / 
Biblioteca Antoni Comas (Mataró)
Tertúlia literària al voltant del lli-
bre "Primavera, estiu, etcètera", 
de Marta Rojals.

FESTES I FIRES //

Festa Major de Caldes d'Estrac
Del 2 a l'11 de setembre.
Divendres 9: 22:30h a la Sala 
Cultural, "A l'ombra de la Piazzola" 
espectacle de tango, música, dan-
sa i microrelats. Dissabte 10: 11h 
a la Platja, Gimkana infantil soli-
dària. De 10 a 14h i de 17 a 20h 
a la Fabriqueta, Mostra "20 anys 
d'Amics del Teatre". D'11 a 13h i de 
17 a 19h al Poliesportiu Municipal, 
1r Curs d'Aikido de Festa Major. 19h 
Platja del Varador, sessió d'entre-
nament funcional a la platja. 22h 
Can Muntanyà, "Divinas" - Piano 
Tour, espectacle de teatre musical. 
Diumenge 11: 11h a la pèrgola del 
parc de Can Muntanyà, recepció i 
ofrena fl oral amb motiu de la Diada 
Nacional de Catalunya. Tot seguit, 
Vermut Popular.        

TALLER /

'Dibuix en moviment'
Dissabte 10 setembre / 17 a 18h / 
La Destil·leria. Espai Cultural (Camí 
Ral, 284. Mataró) / Preu sessió: 10€. 
Preu curs: 30€. També: 8 octubre, 
5 novembre i 10 desembre. 
Prendrem apunts al natural del cos 
humà d’una ballarina en moviment.

MÚSICA /

Capvespres als Jardinets: 
'Mostra de glosa'
Dimarts 13 setembre / 20.30h / 

Biblioteca Pompeu Fabra (Mataró)

Gloses intercalades amb textos de 
Ramon Llull. Música en directe de 
Pau Benítez i Joan Barnet.
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CONFERÈNCIA /

Acte institucional de la Diada 
Nacional de Catalunya
Divendres 9 setembre / 19.30h / 
Ajuntament de Mataró
Jordi Amat, escriptor, fi lòleg i 
crític literari  és el protagonista 
d'enguany i oferirà la conferència 
"Reconstruir el país de nou". 

RUTA GUIADA /

Vapors, fàbriques i cooperati-
ves del Mataró industrial
Dissabte 10 setembre / 18h / 

Punt de trobada: Nau Gaudí (C. 

Cooperativa, 47. Mataró)

Ruta guiada per conèixer el ric pa-
trimoni històric de Mataró.

Diada Nacional de Catalunya 
a Argentona
Dissabte 10 setembre:  21h Can 
Doro, Botifarrada popular. 23h pla-
ça de l'Església, Espectacle de Foc. 
23.30h Can Doro, concerts amb 
Roba Estesa i Les Absentes.
Diumenge 11 setembre: 9.30h 
Casal d'Avis, VII Torneig d’escacs 
Jaume Vila i Torneig infantil d’es-
cacs. 9.30h pl. del Vendre, XXIV 
Trobada de plaques de Cava. 10h 
pl. de l'Església, concentració i toc 
de Sometent. 11h pl. del Molí. ofre-
na fl oral al monument de Rafael 
Casanovas. Amb la col·laboració 
d’Amics del Pubillatge d’Argentona 
i de la Coral Som-hi!. 

Festa El Viver '16
Diumenge 11 setembre / De 10 
a 19:30h / El Viver d'Argentona 
(Carretera de Vilassar, km 5,6).

Jornada de portes obertes als jar-
dins, ermita, sala d’exposicions i 
centre d’interpretació. Activitats 
durant tot el dia: Música, gastro-
nomia, visites guiades, sardanes, 
missa a l'Ermita i activitats infantils.  

10 anys de Mataró Ràdio
Dijous 15 setembre / 19h / Teatre 
Monumental (La Riera, 169. 
Mataró) / Gratuït amb invitació 
(entradesculturamataro.cat)
Gala d'aniversari amb motiu del 
10è aniversari de Mataró Ràdio, 
presidida per l'alcalde David Bote.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

Mostra de Cultura Popular 
Dissabte 10 setembre / Mataró
Plaça Ajuntament: De 17.30 
a 21h, Tallers cultura popular 
i Demostració de construcció 
d’imatgeria festiva. Museu de 
Mataró: 17.30h, Conferència "El 
fl abiol a Mataró" de Rafel Mitjans 
i Teresa Soler. Plaça Gran: De 17.15 
a 20.30h, Taller de música tradici-
onal de l'EMMM. De 17.30 a 19.30h, 
Taller de contes tradicionals cata-
lans. 18.30h, Concert de fl abiol 'Els 
Perdigots'. Plaça Santa Anna: 19h, 
Ballada de Sardanes. 

11 de setembre, Diada Nacional 
de Catalunya a Mataró
Diumenge 11 setembre / 10:30h / 
Plaça Rafael Casanova (Mataró)
Ofrena fl oral a Rafael Casanova. 
Actuació Cor Madrigalista i Esbart 
Dansaire Mestres del Gai Saber.

Agenda www.totmataro.cat/agenda 
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CASALS //

UGT sindicato jubilados y pen-
sionistas del Maresme. 
Plaça de les tereses, 17. Mataró.
Tel: 93.755.14.17.
Setembre: De l'11 al 16, vacances 
a l'Hospitalet de l'Infant. Del 25 al 
30, Sant Carles de la Ràpita. Dia 
29, de compres a Andorra.

Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Excursions: Dijous 15 setembre a 
les 8h, sortida a Sant Marti d'Empú-
ries. Preu 39,50€. • Ball dimecres 
16,30h a la Sala del Bar. • Activitats: 
Pintura a l’oli. Puntes coixí. Coral. 
Petanca. Informàtica. Grup Play 
Back i de Teatre Gatassa.

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

Casal de la gent gran del Parc 
de Mataró. C. Corregiment, 28. 
Mataró. Tel: 93.757.13.17. 
• Ball: diumenges i festius de 17 
a 20h. • Caminades: dimarts, 8h. 
• Puntes de coixí, modisteria, co-
untry, balls de saló, pintura, dibuix, 
taller memòria, havaneres, tai-txi, 
relaxació, ioga, anglès. Informàtica: 
photoshop, imatge digital i power-
point. • Petanca i jocs de taula. 

Associació de gent gran de 
Rocafonda/Palau. C. Colombia, 
55. Mataró. 93.169.51.66.
Activitats i tallers: • Petanca, 
jocs cartes, dòmino, escacs i bi-
llar. • Jocs d’entreteniment, dijous. 
• Ball, dissabte. • Coral • Excursions 
mensuals. • Català, Informàtica, 
Manualitats, Sudokus.

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

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

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

Per a enviar informació:

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11. Mataró
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Col·lectiva Sant Lluc 2016
Ateneu Fundació Iluro (La Riera, 
92. Mataró). / Inauguració: dime-
cres 14 de setembre a les 19.30h. 
Fins al 6 de novembre. 
Associació Sant Lluc per l’Art.   

Antoni Pérez Valls
Casal Nova Aliança (C. Bonaire, 25. 
Mataró) / Inauguració: divendres 
9 de setembre a les 19:30h. Fins 
al 31 de juliol.
Mostra d’escultures recents de l'ar-
tista canetenc.

D'un temps, d'un país
Museu de l'Estampació MEP (C. 
Joan XXIII, 2-8. Premià de Mar) / 
Inauguració: dissabte 10 setembre 
a les 19h. Fins al 6 de novembre.
Dibuixos al natural de la societat 
política catalana, de Pol Peiró. 

Geografi a de la rumba catalana
Biblioteca Pompeu Fabra (Pl. 
Occitània. Mataró). Del 12 de se-
tembre al 5 d’octubre.
Exposició de fotografi es d'artistes 
de la rumba catalana.

'La llarga nit del poble sahrauí'
Les Esmandies Casal de Barri 
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) / Fins 
al 30 de setembre. Presentació 
i xerrada 9 setembre a les 19h.
Fotografi es de Sergi Bernal.

'Obres i mobles'
Foment Mataroní (c. Nou, 11. 
Mataró)  / Fins al 23 de setembre. 
Exposició de Toni Ciuraneta.

'Seny i rauxa a Les Santes'
La Destil·leria Espai Cultural (Camí 
Ral, 282. Mataró) / Fins al 15 de 
setembre.
Exposició col·lectiva.

'Underground'
C. Damià Campeny, 34. Mataró. / 
Del 3 al 10 de setembre. 
Pintura sobre paper de Jaume  
Simon.

Can Marfà Gènere de Punt 
Museu de Mataró (Passatge 
de Can Marfà, 1. Mataró)
Fins al 18 de desembre: 
• 'Vestir i desvestir cossos. 
Fenomenologies d'aparició'.
Exposició permanent. Visita: cada 
dissabte a les 18:30h: 
• 'Mataró, capital gènere de punt'.

30 anys de la Passió Infantil
Sala d'Exposicions Parròquia Sant 
Josep (C. Sant Josep, 18. Mataró) 
/ Fins a l'11 de setembre.
Exposició amb motiu dels 30 anys 
de la Passió Infantil de Mataró.

Ca l’Arenas. Centre d’art del 
Museu de Mataró (c. Argentona, 
64. Mataró). 
Fins al 23 d'octubre: 
• Art a Mataró 1984-2016. Anys 
d'actituds i possibilitats: Tram 
2006-2016. 
• ‘La col·lecció imaginada III (TRAM 
2006-2016' - Sala 1 i galeria.   
• ‘Amb fi txa d’inventari’ - Sala 2.
• ‘Revisions, 75 anys d’art i cultura 
a Mataró. Arxiu’. l Menjador.

Nau Gaudí (C. de la Cooperativa, 
47. Mataró)
Fins al 2 d'octubre:
• 'El Palau dels Artesans': 
Arquitectura, espai, arts aplicades 
i els ofi cis artístics del Palau Güell.
Fins al 23 d'octubre: 
• 'Col·lecció Bassat. Art 
Contemporani de Catalunya 1980-
1989 (I)'. Art català dels anys 80.

'Retrats'
Museu del Càntir (Pl. de l’Esglé-
sia, 9. Argentona) / Fins al 18 de 
setembre. 
Exposició d'escultures de Mia 
Llauder.

'Inspirats en Arenys'
C.C.Calisay (Riera del Pare Fita, 
31. Arenys de Mar) / Fins al 25 
de setembre.
Exposició d'Adriana Landzaad i 
Rudolph van Rosmalen.

Mario Ghislandi, antologia
Museu Arxiu Can Caralt (Ctra. 
Sant Vicenç, 14. Sant Andreu 
de Llavaneres) / Fins al 25 de 
setembre.
"Una vida de color, 60 anys des-
prés", pintures de l'artista italià 
resident a la vila.

'Passem a publicitat'
Museu Monjo (Camí Ral, 30. 
Vilassar de Mar) / Fins al 28 de 
setembre. 
Exposició de pintures de Pere-
Màrtir Brasó.

'Protopeces’
Casa Gòtica (Plaça de l’Esglé-
sia, 4. Argentona) / Fins al 18 de 
setembre.
Exposició de Joan Serras.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

INAUGURACIÓ //

La infància del PSUC (1936-
1939). El retorn dels papers 
de Salamanca
Ateneu Fundació Iluro (La Riera, 
92. Mataró). Inauguració: dimarts 
13 de setembre a les 19h.
Mostra de documents del PSUC i 
de les JSUC de Mataró i Maresme.   

AgendaExposicions www.totmataro.cat/exposicions 
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Barcelona reobre la Casa de les Punxes
La Casa Terradas no es podia visitar des de feia més de cent anys i esdevé un nou 
referent a les portes de l'Any Puig i Cadafalch, el 2017 

Societat: Redacció - ACN

 La Casa Terradas, coneguda 
popularment com la Casa de les 
Punxes ha obert aquest estiu les 
seves portes al públic per prime-
ra vegada després de més de cent 
anys tancada. L'edifi ci d’estil mo-
dernista de l’arquitecte mataroní 
Josep Puig i Cadafalch, declarat 
Monument Històric Nacional l’any 
1975, oferirà una proposta lúdica 
i cultural articulada al voltant de 
tres eixos: l’edifi ci, la fi gura del 
seu arquitecte i la llegenda de Sant 
Jordi. Les obres de rehabilitació 
de la Casa de les Punxes i el pro-
jecte museístic que acull perme-
ten adaptar la història a les noves 
expressions culturals i d’entrete-
niment. L'obertura al públic farà 
visible la planta baixa, la noble –
on es narrarà la llegenda a partir 
d'una recreació audiovisual- i el 
terrat, d'estil medieval. La visi-
ta completa costarà 20 euros -14 
euros per als barcelonins fi ns que 
acabi l’any - i la parcial tindrà un 
preu de 12,50 euros.

En la visita, s'hi uniran dos 

conceptes, la tradició i la innova-
ció, relacionats directament amb 
els avenços arquitectònics desen-

volupats per Puig i Cadafalch. El 
nou projecte pretén posar en valor 
l'edifi ci modernista, traçant una 
línia temàtica relacionada amb el 
seu arquitecte i amb la llegenda 
de Sant Jordi, molt present en la 
iconografi a de l’edifi ci.

Una casa, dues visites
La proposta cultural de la Casa de 
les Punxes oferirà dues tipologies 
de visites. La primera serà ‘Viu la 
llegenda de Sant Jordi’, una visi-
ta amb audioguia que permet un 
recorregut immersiu per la planta 

noble per viure, en primera per-
sona, la llegenda de Sant Jordi i la 
seva relació amb el Modernisme. 
La visita es completa al terrat, des 
d’on es descobriran la vida i obra 
del seu arquitecte. El preu de l'en-
trada serà de 12,50 euros.

De l'altra, també es podrà fer 
l'itinerari ‘Descobreix la Casa de les 
Punxes’, una visita amb guia que 
desvetlla la història de la casa. Es 
pot gaudir del terrat i, dins de cada 
una de les Punxes, es dóna a conèi-
xer la fi gura de Puig i Cadafalch. 
La visita fi nalitza a la planta noble 
amb l’explicació de la llegenda de 
Sant Jordi. Aquesta visita es realitza 
amb grups reduïts d’un màxim de 
20 persones a un cost de 20 euros, 
14 euros durant aquest any per als 
residents a Barcelona.

2017, any Puig i Cadafalch
La reobertura d'un dels edifi cis més 
coneguts de l'arquitecte mataroní 
arriba a les portes de la celebració, 
el 2017, de l'Any Puig i Cadafalch 
en el que la ciutat de Mataró vol 
tenir un paper protagonista.

6

Sis torres coronen el 
terrat i són les sis 
"punxes" que li donen 
aquest nom popular pel 
qual es coneix l'immoble

CiutatCiutat núm. 1736 del 9 al 15 de setembre de 2016
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Fortalesa. Coratge. 
Saviesa

El coneixement propi ha de po-
der portar a considerar aquests 
tres aspectes.

FORTALESA per saber supor-
tar el millor possible allò que una 
persona no pot canviar ni ha de 
canviar. És ben cert que la realitat 
imposa límits. No sempre "voler 
és poder". Moltes vegades es vo-
len coses que no es poden fer o no 
s'han de fer per mil motius. Això 
demana un treball personal, a ve-
gades molt fort. La realitat s'impo-
sa, si no, hi ha la destrucció.

CORATGE per poder canviar allò 
que es vol, es pot i s'ha de can-
viar. Calen esforços, energia, ga-
nes, constància. Una lluita forta. 
Una disciplina imposada per un/a 
mateix/a. Però es pot, ara bé: es 
vol? I en certa manera i a vegades: 
"Voler és poder".

SAVIESA per aprendre a diferen-
ciar o discernir una cosa de l'altra: 
"Vull i no puc" de "Puc i no vull". 
La sinceritat pregona entra en joc. 
El seny o el sentit comú. Cal saber 
distingir bé. I si cal: anar a consul-
tar la persona adequada. O dema-
nar l'ajut adequat. Tot això demana 
diversos esforços. Es volen fer?

La nostra societat occidental 
intenta respondre moltíssimes 
vegades a les dificultats de forma 
tècnica sense tenir en compte la 
subjectivitat del malalt o el que 
pensa el subjecte o el que realment 
necessita la persona.

"Les forces naturals que es tro-
ben dins de nosaltres són les que 
verament sanen o curen les nos-
tres malalties" (Hipòcrites, 460-
370 a C).
JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Apunts
psicològics

núm. 1736 del 9 al 15 de setembre de 2016
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Els inicis del PSUC per mitjà dels seus papers
L'Ateneu de la Fundació Iluro acull l'exposició sobre els documents tornats de 
Salamanca del gran partit de l'antifranquisme

Política: Redacció

  Aquest dimarts, dia 13, s'inaugu-
ra a l'Ateneu de la Fundació Iluro 
l’exposició “La infància del PSUC 
(1936-39). El retorn dels papers 
de Salamanca”. L’exposició es po-
drà veure fi ns al 12 d’octubre a la 
Sala d’exposicions de l’Ateneu de 
la Fundació Iluro. L'acte inaugural 
comptarà amb una xerrada a càrrec 
del professor Andreu Mayayo, ca-
tedràtic d’Història Contemporània 
de la UB, i vicedegà de la Facultat 
de Geografi a i Història.

Els papers de Salamanca
L’exposició ha estat produïda per 
la Fundació Nous Horitzons en 
ocasió del retorn dels papers de 
Salamanca, els documents incau-
tats per les tropes franquistes i 
dipositats ara a l'Arxiu Nacional 
de Catalunya. 

Des de Nous Horitzons s'afi rma 
que "80 anys després de l'inici de 
la Guerra Insurreccional contra 
la 2a República i de la fundació 
del PSUC, el retorn dels papers de 
Salamanca i el muntatge d'aques-
ta exposició representen  uns ac-
tes de dignitat per a totes aquelles 
persones que durant molts anys 
han tingut segrestada una part 
de la seva memòria".

Part mataronina
El nucli mataroní de la Fundació 
Nou Horitzons ha volgut am-
pliar els continguts de l’exposi-
ció recollint documents i testi-
monis locals del període que va 
de finals de la guerra fins a les 
primeres eleccions municipals 
democràtiques.

El PSUC a partir dels anys 60 
del segle passat es va reorganitzar 
i rejovenir. Noves fornades de tre-
balladors, artistes, pagesos, intel-
lectuals i estudiants que no havien 

viscut la guerra, s’incorporen a 
la lluita antifranquista i l’expo-
sició se’n fa ressò. El PSUC serà 
un pilar fonamental de la lluita 
per la recuperació de les llibertats 
democràtiques.

En el marc de l'exposició es re-
alitzaran diferents taules rodones 
i l’organització ofereix visites co-
mentades per a col·lectius esco-
lars, sindicals o casals de la tercera 
edat en horaris a convenir. Es pot 
concretar telefònicament:  686 731 
431, o 646 156 445).

CiutatCiutat núm. 1736  del 9 al 15 de setembre de 2016
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La Llar Residència El Maresme es un servi-
cio social, la finalidad del cual es acoger, en 
régimen de vivienda y con carácter substitu-
tivo del domicilio, personas con dificultades 
derivadas de enfermedad mental en proceso 
rehabilitación y a la integración comunitaria.

Nuestro gran propósito y lema es facilitar la 
convivencia comunitaria de forma positiva 
para el residente que se sienta parte del en-
torno, no descriminado.

La Llar Residència dispone de un equipo asisten-
cial, que cuida y organiza la realización de las ac-
tividades adecuadas para facilitar la rehabilitación 
y reinserción en los diferentes ámbitos, y aten-
der las necesidades individuales y sociales de los 
residentes. Estas comprenden desde el apoyo en 
las tareas de la vida cotidiana (cuidado personal, 
organización de la convivencia, medicamentos y 
dietas establecidas por el Médico, etc…), hasta la 
programación de actividades estructurales de tipo 
formativo, de ocio y tiempo libre.

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

C. Unió, 92-94, Mataró (Barcelona) · M. 631 364 749 · www.residenciaelmaresme.com
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8è Festival C.E.M.I., a la Torre de Can Palauet. Nou 
hores de jazz, blues, rock i molt bon rotllo. El Centre 
d'Estudis Musicals Iluronsense va ajuntar, un any 
més, músics joves i veterans en un mateix escenari.

WANH, una de les joves bandes de Mataró, va oferir 
en directe i en format acústic, un repertori de versi-
ons i temes propis. L'Arc Cafè Cultural, una vegada 
més va donar l'oportunitat als nous talents musicals.

Revetlla a la Ciutat Jardí, la nit de dissabte va 
començar en una plaça del Palau molt ben enga-
lanada. Sopar popular, seguit d'una degustació de 
rom cremat i cantada d'havaneres.

Manu Tenorio, amb el seu to melòdic va omplir de 
gom a gom l'Escola de Cirera. L'ex-triunfi to va posar 
la cirereta, mai més ben dit, a deu dies plens d'actes 
i activitats familiars a la festa del barri. 

www.totmataro.cat/imatges

Imatges Daniel
Ferrer 
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medicina interna . medicina làser

Camí de la Geganta, 119, entl. 3a - 08302 MATARÓ - Tel. 93 796 43 57
Plaça Europa, 4, 2n 2a - 25700 LA SEU D’URGELL - Tel. 93 796 43 57

Dietes personalitzades
diabetis, hipertensió, obesitat, cel·lulitis...

Medicina interna

Hores convingudes

Làser 
eliminació de berrugues, cuperosi, queratosi, aranyes vasculars, 
taques, varius i tatuatges

Tractament del dolor amb làser
artrosis, lumbàlgies, tendinitis, epicondilitis, genolls...

Eliminació de varius
crioesclerosis i làser

Eliminació de tatuatges
amb Làser Spectra

Depilació mèdica làser
facial i corporal, per a l’home i la dona

Medicina estètica
farciment (relleno) d’arrugues i llavis

Mesoteràpia infiltracions per a la cel·lulitis
Peelings salicílic i despigmentant
Rejoveniment facial
Cicatrius queloides

www.drpereperez.es   

drpereperez@hotmail.com
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 Mario González guanya el títol en Kuchenreuter júnior 

 CAMPIÓ DEL MÓN EN TIR 

FO
T

O
: D

A
N

IE
L
 F

E
R

R
E

R

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

COMUNICACIÓ CREATIVA

www.eltotesport.com |  P. 1FUTBOL

núm. 1441
Del 9 al 15 de setembre de 2016

totel Esport
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Mario González
Tir Esportiu Mataró  El Personatge

Campió del món júnior 
en armes històriques

Opinió Cugat Comas
Periodista El Tot Mataró

L'inici proper de la pràctica totali-
tat de temporades esportives ens 
retorna, a tots, al món real des-
prés d'un estiu especial com ho és 
cada any de traspàs per a aquells 
a qui ens agraden els esports. La 
celebració dels Jocs Olímpics és 
el particular festival esportiu en 
el qual, a l'aparador mediàtic, hi 
veiem força més diversitat que no 
pas al mono tema cíclic en el que 
a casa nostra, encara, es concep 
l'esport. Els Jocs passen cada qua-
tre anys i també ens passen massa 
de pressa i ja semblen llunyans de 
tot, tant els bons com els mals mo-
ments, els rècords, les victòries i els 
protagonistes.

De la mateixa manera que pren-
dríem mal si tot l'any fossin Santes 
o ens engreixaríem massa si cada 
dia fos Nadal, els Jocs basen el seu 
encanteri en l'excepcionalitat que 
suposen però potser tots plegats 
podríem aspirar a aprofitar aques-
ta alenada de diversitat que impri-
meixen a l'esport. Seria allò que en 
ciclisme o motociclisme en diríem 

anar a rebuf. Per què no provem 
d'anar a rebuf olímpic?

Ara que comença l'Olimpíada de 
Tòquio, per què no ens revoltem 
contra la programació televisiva 
i fem mans i mànigues per seguir 
alguna competició de judo, en di-
recte o per internet? Si vam vibrar 
amb el rugbi a 7 femení, per què 
no anem un dia a veure'l jugar. Si 
vam fer ganyotes quan van elimi-
nar les noies del waterpolo, per 
què no baixem un cop al mes a 
animar-les quan juguen a casa? 
Si a l'Estadi d'Atletisme s'hi fan 
competicions estatals, per què no 
hi anem a veure els atletes? Si ens 
agrada l'esgrima, seguiríem l'euro-
peu de l'any vinent?

El mantra que els Jocs són l'úni-
ca possibilitat de seguir un esport 
o l'altre no s'aguanta en l'era dels 
streamings per internet i les xarxes 
socials. Si tant ens han agradat els 
Jocs, per totes aquestes joies que 
tenen, busquem també els petits 
tresors de cada any. Que n'hi ha. 
Que ens estan esperant.

A rebuf olímpic
No aparquem els esports que ens agraden durant quatre anys

Agenda
CASA

FUTBOL 2a Catalana
UD CIRERA - SANT POL 
Diumenge 11 | 12 h | Municipal de Cirera

FUTBOL 3a Catalana
UD MOLINOS - PINEDA
Diumenge 11 | 12 h | Mpal. de V.Alegre Molins

ATLETISME Cursa Popular.
XXII CURSA 11 DE SETEMBRE
Diumenge 11 | 9:00 h | Tecnocampus

HANDBOL Amistós femení
JOVENTUT MATARÓ- S.JOAN 
DESPÍ (DIVISIÓ PLATA)
Divendres 9| 21:30 h | Pav. Teresa Maria Roca

FORA
FUTBOL 2a Catalana
BADIA VALLÈS - CE MATARÓ EF 
Diumenge 11 | 12h | Municipal Badia del Vallès

FUTBOL 3a Catalana
VILASSAR DALT - LA LLÀNTIA 
Diuge 11 | 12:30 h | Municipal Vilassar Dalt

DISTRICTE 030 - PLA D'EN BOET 
Diuge 11 | 17 h | Mnpal. Narcís Sala Barcelona

PREMIÀ DALT - MATARONESA 
Dissabte  10 | 18 h | Municipal Premià Dalt

+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO
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En Mario en el campionat del món en pistola de 25m. | CEDIDA

Va aconseguir el títol 
absolut en pistola 
Kuchenreuter Júnior en el 
campionat disputat a Hongria 

Mario González el jove tirador 
de només 17 anys del club de Tir 
Esportiu Mataró es va proclamar el 
passat 20 d'agost campió del món 
en pistola Kuchenreuter Júnior en 
el Mundial d'Armes Històriques que 

es va disputar a la localitat honga-
resa de Sarlóspuszta.

Era aquest el 27è Mundial d’Ar-
mes Històriques, i comptava amb 
la participació de 343 tiradors en 
representació de 26 països.

Mario afrontava la seva primera 
cita mundialista amb la selecció 
absoluta en la categoria júnior, i 
va sorprendre a tots amb la seva 

actuació en les dues modalitats en 
què participava, obtenint l’or i el 
títol de campió del món en la mo-
dalitat de Kuchenreuter (pistola 25 
metres) on va batre la millor mar-
ca mundialista amb 93 punts, i el 
bronze en la modalitat de Mariette 
(revòlver a 25 metres) marcant 
un nou rècord d’Espanya amb 84 
punts. 2 medalles que va suposar 
el 2n lloc pel combinat espanyol.

Mario González que normalment 
competeix en Pistola Olímpica Aire 
a 10 m, va ser cridat a formar part 
de la selecció espanyola d’armes 
històriques el passat mes de març, 
tenint únicament 5 mesos per habi-
tuar-se a una modalitat totalment 
desconeguda per a ell, ja que a 
Espanya no està permesa la pràc-
tica d’aquesta modalitat fins a la 
majoria d’edat. No obstant això, la 
Federació Espanyola de Tir Olímpic 
va voler fer una excepció en reco-
neixement al palmarès esportiu 
del tirador mataroní, i en Mario 
l’ha sabut aprofitar. Enhorabona.

Entrevistem en Mario 
González després de 
proclamar-se campió del món

T'esperaves els resultats que vas 
obtenir i acabar aconseguint el 
títol mundial? En principi no, però 
hi anava ben preparat. Ja portava 
6 mesos entrenant i preparant-me 
per a aquest campionat. Tot i que 

a Espanya, la modalitat d'armes 
històriques no es pot practicar fins 
que no ets major d'edat, ja que és 
una arma de foc, a diferència de la 
pistola d'aire comprimit habitual, 
així doncs, la federació va haver 
de demanar un permís especial i 
fer una excepció per poder parti-
cipar. Un cop allà, les coses em van 
anar molt bé. 
Com vas acabar a una competi-
ció d'armes històriques? Tot va 
començar quan el seleccionador 
espanyol va veure el meu palmarès, 
i van voler fer l'excepció perquè 
se'm permetés participar i anar al 
mundial, com ja he dit abans. Les 
proves em van anar bé i al final hi 
vaig acabar anant.
La preparació és molt diferent? 
Canvien molt les armes? És simi-
lar. Bàsicament són molts exercicis 

de braç i punteria i molta repetició. 
Les armes, de mitjans del segle XIX, 
també són molt precises, això sí, 
a les armes històriques nosaltres 
mateixos les hem de carregar, col-
locant la pólvora i la bala de plom.
Com s'entrena, habitualment? 
Tenim diversos tipus d'exercicis, 
per preparar els diversos factors 
que  afecten: de braç i pesos, d'al-
tres entrenaments de tirar molt per 
acostumar-se a les llums, i altres 
repeticions. Això sí, el 90% del tir 
és mental. La concentració és vital.
De cara al futur, quins són els ob-
jectius que et marques? L'objectiu 
és molt més complicat, i no és al-
tre que anar als Jocs Olímpics de 
Tòquio 2020. Mentrestant, l'any 
vinent ja ve un Europeu, i l'objec-
tiu serà aconseguir la marca per 
classificar-me i aconseguir uns 
bons resultats. I el mateix en les 
competicions posteriors abans dels 
propers Jocs.

En Mario amb la pistola. | CEDIDA

Mario González campió del món 
de tir d'armes històriques

Mario González: "L'objectiu és 
anar als Jocs de Tòquio 2020"

www.eltotesport.com |  P. 3TIR ESPORTIU
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La nova grada al fons de la imatge. | D.F

1  CE MATARÓ EF

1  BESÓS BARÓ VIVER

C.E. MATARÓ EF:   Joel, Rueda (Lluís 
66'), Sergi, Kiku, Abel Moreno (Víctor 
Barragán 57'), Fiti (Parri 84'), Bustos 
(Cristian 80'), Óscar, Rodri, Aitor 
Gonzàlez i Bargalló (Ricky 71').
GOLS: 19' RODRI (1-0); 59' Charly (1-1).

SEGONA
CATALANA

L'equip groc-i-negre va perdo-
nar massa a la primera part i 
ho va acabar pagant

El CE Mataró no va poder començar 
amb bon peu la 2a Catalana, ja que 
només va poder empatar davant 
un equip molt farragós, com és el 
Besós BV. L'equip barceloní, que la 
temporada passada va acabar en el 
sisè lloc, es va mostrar molt ferm 
en defensa i va empatar gràcies a 
un golàs a la segona part.

L'equip groc-i-negre va comen-
çar ben plantat sobre el terreny de 
joc intentant superar la forta pres-
sió de l'equip visitant i a partir del 
quart d'hora va començar a gaudir 
de bones ocasions, a peus d'Aitor, 
que va enviar un córner directe al 
pal, i de Bargalló, fins que Rodri va 
aprofitar una gran passada llarga 
d'Aitor per controlar esplèndida-
ment dins l'àrea i superar el porter. 
Després el Mataró encara va gaudir 
d'oportunitats per deixar molt ben 
encarat el partit, però els intents 
de Bustos i Bargalló els va aturar 
el porter Omar. 

A la represa els visitants van 
començar més incisius i al quart 
d'hora, un contraatac visitant per-
fectament portat, a la sortida d'un 
córner llançat pel Mataró, va acabar 
amb un xutàs imponent de Charly 

des de molt lluny que va entrar per 
tot l'escaire posant l'empat, que 
acabaria sent definitiu. Fins al fi-
nal, ja amb els dos equips mancats 
de força, per la fortíssima calor, 
el Mataró va dominar més, Aitor 
va estavellar una altra pilota, ara 
de falta, al pal, però els visitants 
encara van tenir també una gran 
oportunitat al final.

Sant Pol i Llavaneres 
entre els primers 
líders

1a jornada (4 setembre)

Europa B - Fundació Grama.................0-1
PREMIÀ MAR - UD CIRERA ...................sus.
CE MATARÓ - Besós BV  .......................... 1-1
Sant Adrià - LLAVANERES .....................0-1
SANT POL - Martinenc B  ......................1-0
Guineueta - Badia .................................8-0
Canyelles - Carmelo .............................. 2-1
Sarrià - Esp. Jov. Can Pi ......................4-0
Llefià  - Lloreda ...................................... 3-1

Classificació
Guineueta, Sarrià, Llefià, Canyelles, Fun-
dació Grama, SANT POL, LLAVANERES 
3; CE MATARÓ i Besós BV 1; UD CIRERA, 
PREMIÀ DE MAR, Sant Adrià, Martinenc B., 
Europa B, Carmelo, Lloreda, Esp. Jov. Can 
Pi i Badia 0.

El primer líder pel golaverage és l'EE 
Guineueta que va gojejar un dels recents 
arribats a la categoria. Entre els equips 
que comparteixen el primer lloc hi tenim 
dos dels equips maresmencs, el Sant 
Pol i el debutant Llavaneres, que s'ha 
estrenat amb victòria a camp contrari.
El CE Mataró va ser protagonista de l'únic 
empat de la jornada i Cirera i Premià de 
Mar han d'esperar a començar a causa de  
l'ajornament del seu partit.

2a jornada (11 setembre)
Badia - CE MATARÓ (12 hores)
UD CIRERA - SANT POL  (12 hores)
Carmelo - PREMIÀ MAR (12 hores)
LLAVANERES - Llefià (18 hores- dia 10)

Derbi maresmenc a 
Cirera
La UD Cirera debuta a casa amb un derbi 
maresmenc contra el Sant Pol, que havia 
de ser el segon de la temporada, però 
serà el primer. La temporada passada el 
resultat va ser d'empat a 1 gol.

El CE Mataró es desplaça al camp del Ba-
dia del Vallès, que va ser l'equip que va 
patir la derrota més dura de la primera 
jornada. L'equip groc-i-negre va guanyar 
allà en la darrera visita fa tres tempora-
des per 0-4. Esperem que es pugui repe-
tir la història.

 Només un punt per començar

El Mataró defensant un córner. | D.F

el Esporttot FUTBOL
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2  AD LA LLÀNTIA

0  PREMIÀ DE DALT

AD LA LLÀNTIA: Diego Cano, Carmo-
na, Artero, Albert Rubio, Ibrahima Cá-
mara (Delfín García 55'), Israel Martínez 
(Fernando Rodríguez 86'), Ibu Baldeh 
(Jerreh Badjie 76'), Àngel Vega (Sergio 
Blasco 86'), Guedes (Aitor Moreno 55'), 
Sergio López, Jordi Cano.

El va patir el porter cirerenc 
Toni Rodríguez i la seva 
situació, força crítica, va 
motivar la suspensió del 
Premià Esportiu - Cirera que 
s'havia de jugar diumenge

El passat diumenge al migdia la 
UD Cirera havia de jugar el primer 
partit de la 2a Catalana al camp 
del Premià Esportiu, a Premià de 
Mar, en el que era el primer derbi 
maresmenc de la temporada a 2a 

Un greu accident ajorna el 
primer partit de la UD Cirera

Toni Rodríguez, el porter de la UD Cirera. | CEDIDA

Catalana, però el partit va quedar 
ajornat a causa d'un greu accident 
laboral patit pel porter dels grocs 
Toni Rodríguez Brazal. Va ser in-
gressat a l'UCI del Vall d'Hebron i 
la seva situació és estable, però 
s'està esperant la seva evolució.

Des d'aquí donem ànims al ju-
gador per tal que pugui sortir ben 
parat d'aquesta situació difícil, i 
també força al club cirerenc en 
aquest moment complicat.

L'equip mataroní es va 
passejar en el derbi mares-
menc davant del Cabrera

El Pla d'en Boet va començar amb 
un gran triomf davant d'un equip 
que la passada temporada va aca-
bar quart de la categoria.

L'equip local va fer un gran partit 
i la seva superioritat va ser absolu-
ta, plasmada amb una contundent 
golejada, ben encarrilada ja a la 
primera part amb quatre gols de 
Valle (3' i 34'), Àlex Palau (27') i 
Marc Palau (31'). A la represa José 
Maria Valle fa completar el seu 
"hat-trick" als 61' i Mosquera va 
posar el 6-0 als 65'. Ja en el tram 
final els cabrerencs van fer el seu 
gol de l'honor.

La Llàntia celebrant un gol. | D.F

La Llàntia s'estrena amb 
una convincent victòria 

Bona victòria de l'equip verd per 
començar la nova temporada der-
rotant el Premià de Dalt amb força 
solvència. L'equip local es va avan-
çar ben aviat amb un gol d'Israel 
i després, als vint minuts, Sergio 
López va fer el segon.

Després els locals van controlar 
bé la situació per acabar empor-
tant-se els tres primers punts.

Exhibició i golejada 
del Pla d'en Boet

Els locals a punt d'anotar un gol. | D.F

6  PLA D'EN BOET

1  CABRERA

PLA D'EN BOET CE: Jairo Hernán-
dez, Carlos González, Silva, Ordóñez, 
Marc Fernández, Valencia (Ballesteros 
69'), Vela (Javi Rodríguez 69'), Moussa 
Traoré, Valle (Mosquera 63'), Marc Palau 
(Cortés 55') i Àlex Palau.

Partit de múltiples celebracions. | D.F

www.eltotesport.com |  P. 5FUTBOL
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2  UD MATARONESA

3  UD MOLINOS

UD MATARONESA: Pedro, Hassan (Has-
san 81’), Carlos, Joel (Manolo 46’), Pa-
lanco, Toni (Peque 60’), Tommy (Ito 81’), 
Vicente (Comas 67’), Koke, Lluis i Aldo.
UD MOLINOS: Sandro, Gorka (Isaac 
46’), Sergi, Hector, Llavero, Adam, Ba-
dre, Augusto (Rubén 77’), Jorge (Xavi 
46’), Oscar (Jony 86) i Jóse (Roca 60’).

TERCERA
CATALANA

En el primer derbi mataroní de la 
temporada a la 3a Catalana es va 
produir la sorpresa, ja que l'equip 
que pujava de 4a va aconseguir 
batre al Camí del Mig a l'equip que 
baixava de 2a, després d'un partit 
jugat de tu a tu i en el qual els mo-
linencs van estar més encertats de 
cara a porteria. 
Després d'uns primer compassos 

igualats, el primer a colpejar va 
ser el Molinos, gràcies a Llavero, 
en connectar una falta lateral en 
el minut 16. El gol va esperonar els 
visitants, que van passar a domi-
nar el joc i en el minut 25 Óscar va 
aconseguir el segon gol visitant.
L'equip arlequinat va reaccionar 
abans del descans igualant el mar-
cador amb dos gols de Palanco.

La segona meitat va començar 
amb la Mataronesa posant un punt 
més en el seu joc, però sense la 

El Pla d'en Boet CE és 
el primer líder

1a jornada (4 setembre)

LA LLÀNTIA - Premià de Dalt .............2-0
MATARONESA - MOLINOS ..................... 2-3
PLA D'EN BOET - Cabrera .....................6-1
Pineda- La Salut Pere Gol ..................sus.
Vilassar Mar B - Arenys Mar ...............0-2
Argentona - Young Talents Bad. ........ 1-2
Singuerlín - Districte 030 .................... 3-1
Santvicentí - Turó Peira .......................1-4
Cabrils - Viassar de Dalt ...................... 2-4

Classificació 
PLA D'EN BOET, Turó Peira, Vilassar 
Dalt, Singuerlín, LA LLÀNTIA, Arenys 
Mar, MOLINOS, Young Talents Badalona 
Sud 3; Pineda, La Salut Pere Gol, 
Argentona, MATARONESA, Vilassar de 
Mar B, Premià de Dalt, Districte 030, 
Cabrils, Santvicentí i Cabrera 0.

2a jornada (10- 11 setembre)
Premià Dalt - MATARONESA  (DS 18 h)
MOLINOS - Pineda  (DG 12 h)
Vilassar Dalt - LA LLÀNTIA (DG 12:30)
Districte 030 - PLA D'EN BOET (DS 17 h)

Només el Molinos juga 
a casa
La UD Molinos fa la presentació com 
a equip de 3a Catalana davant la seva 
afició després del magnífic triomf as-
solit al Camí del Mig en el primer derbi. 
Els altres tres juguen fora de casa, 
amb la Mataronesa buscant els pri-
mers punts del campionat i el Pla d'en 
Boet defensant el lideratge.
 

El CE Mataró EF de 
moment està imbatut

L'equip juvenil del CE Mataró va em-
patar a zero a casa davant l'Europa 
i de moment està imbatut, ja que a 
la primera jornada havia guanyat a 
Figueres. L'equip groc-i-negre ocupa 
la 7a plaça, però igualat amb el 4t.

3a jornada (10 setembre)
Badalona - CE MATARÓ EF (16 hores)

La UD Molinos guanya el derbi 
en el seu debut a 3a Catalana

L'onze victoriós de la UD Molinos. | D.F

Lliga Nac. Juvenil

fortuna necessària per moure el 
marcador. El Molinos es va defensar 
amb ordre i amb sortides ràpides 
a la contra. 

I en el minut 58 Badre va llançar 
una falta directa tocant una mica 
en la barrera per fer inútil l'estira-
da de Pedro i així els visitants van 
marcar el que seria el gol definitiu, 
ja que la Mataronesa es va bolcar 
en el camp visitant per aconseguir 
l'empat, però el porter visitant i els 
pals van evitar l'empat.

Derbi mataroní disputat que va acabar amb la victòria del conjunt visitant. | D.F

el Esporttot FUTBOL
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ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:
C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONAC/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV(Ctra. del Cross a Argentona, lado ITV
sin problemas de aparcamiento)sin problemas de aparcamiento)

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

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

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

T 93 161 50 15T 93 161 50 15T 93 161 50 15

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

www. gress.es

Sábado: Sábado: 

POR SÓLOPOR SÓLO

DOWNTOWN
DOWNTOWN

SEATTLESEATTLESEATTLESEATTLE

8,18€/m2

Gres
24x95cm

Imitación
madera

2P GRESS ARGENTONA 1736.indd   2 7/9/16   17:35
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FRONTAL DE 
DUCHA FIJO
+ CORREDERA

PLAZO MEDIO
DE ENTREGA 48H

PROMOCIÓN
GRIFERÍA

52,90€/ud.

Mod. CLIO

· 3 años de garantía.· 3 años de garantía.
· Antical incluido.· Antical incluido.
· Sin perfi l inferior.· Sin perfi l inferior.
· Cristal de seguridad de 6mm.· Cristal de seguridad de 6mm.
· Anchura desde 95cm a 2m.· Anchura desde 95cm a 2m.

POR SÓLOPOR SÓLO

DESDEDESDE

145€/ud.

215€

KIT DE DUCHA CON
TERMOSTÁTICO

· Cuerpo latón
· Rociador inoxidable 25cm
· 5 años de garantía

También disponible en transparenteTambién disponible en transparente

66,80€/ud.

Mod. ZIO

54,20€/ud.

Mod. ORION

666666
545454545454545454
666666666666666666

525252525252525252525252
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Les regatistes celebrant el títol encara dins el llagut, enlairant els rems i durant la cursa. | GEMMA GELABERT

El van aconseguir en la dar-
rera regata celebrada a Lloret 
de Mar

El passat diumenge dia 4 de se-
tembre es va celebrar la setena i 
última regata de la Lliga de Llagut 
2016 a Lloret de Mar i l'equip feme-
ní del Rem Capgrossos de Mataró  
va aconseguir una fita històrica en 
aconseguir el títol de la Lliga de 
Llagut Català per primera vegada 
a la història.

Títol històric de l'equip femení
El Rem Capgrossos va participar 
en la regata de Lloret de Mar amb 
les embarcacions de veterà feme-
ní, veterà masculí, sènior masculí i 
sènior femení, i va ser en aquesta 
categoria on es va assolir l'èxit 

més gran.
El sènior femení de les 

Capgrosses van acudir a la cita 
amb l’aspiració de reconquerir la 
primera plaça de la general, mal-
grat trobar-se a dos punts del Club 
Rem Santa Cristina, les primeres 
classificades. En primer lloc una 
cronometrada molt sòlida de les 
mataronines els va permetre classi-
ficar-se per a la final A en lluita per 
la primera posició. En una regata 
que van dominar des del principi, 
es van imposar a la resta d’embar-
cacions deixant a dotze segons a 
les segones, Club Nàutic Bétulo, i a 
divuit del Club Rem Santa Cristina. 
Amb aquest resultat aconseguien 
empatar a punts al capdavant de 
la classificació i s'ha endut la Lliga 

Les components del sènior femení eufòriques al podi. | GEMMA GELABERT

El femení de Capgrossos campió 
de la lliga catalana de llagut

per tenir un major nombre de vic-
tòries durant les set regates que 
aquesta ha durat.

Les components de l'equip són 
Marina Aragonés, Gisela Silvestre, 
Raquel Martin, Mercè Marsal, Anna 
Rojas, Aida Al-Nehlawi, Verónica 
Reina, Neus Busquets, Cihara 
Vílchez,  Ariadna Palop, Carla 
Abascal i Elena López.

El timoner/entrenador és en Juan 
Manuel Cabrera i la preparadora 
física és la Mercè Gil.

Les regates de les altres 
categories
Abans l’equip veterà femení es clas-
sificà per a la final A amb solvèn-
cia. A la regata final varen acabar 
la regata en tercera posició. Amb 
aquest resultat acaben la Lliga en 
cinquena posició.

L’equip veterà masculí arribava 
a la cita a només dos punts dels 
3rs. Ja en la cronometrada es van 
classificar per a la final B, regata 
que van dominar des d’un inici i 
guanyant-la, acabant una molt bona 
Lliga en quarta posició.

El sènior masculí va classificar-se 
per la final C, finalitzant-la en se-
gona posició i desena de la regata, 
tancant la Lliga en desena posició.

L'última cita oficial de la tempo-
rada és el Campionat de Catalunya, 
que se celebrarà el cap de setmana 
del 17 i 18 de setembre a Deltebre.

el Esporttot REM
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Un dissabte de vòlei platja espectacular a la Platja del Varador. | FC VOLEI

La mataronina i la santpolen-
ca van triomfar en el campio-
nat disputat a la nostra ciutat

La platja del Varador de la nostra 
ciutat va viure la disputa, al llarg de 
tot el dissabte, de la gran final del 
Vichy Catalan Volei Tour, Campionat 
de Catalunya de Vòlei Platja 2x2 
absolut. I en la final femenina es va 
proclamar campiona de Catalunya 
la parella maresmenca formada per 

la mataronina Amaranta Fernández 
i la santpolenca Ester Ribera.

En una calorosa jornada, les 
vuit millors parelles per gènere 
del Circuit Català de Vòlei Platja 
2016 van fer gaudir el nombrós 
públic assistent i que va omplir la 
graderia de 200 seients en la jor-
nada decisiva de tarda, en un final 
de jornada espectacular cloenda 
del Vichy Catalan Volei Tour.

Els favorits compleixen amb 
els pronòstics
Ester Ribera i Amaranta Fernández, 
després de la seva gran temporada 
internacional, aterraven a la loca-
litat natal d'Amaranta Fernández 
i on hi treballa la seva companya, 
disposades a endur-se el triomf fi-
nal, com així va ser. Eren una de les 
parelles favorites al títol de campio-
nes de Catalunya i en una disputada 
final van derrotar a les defensores 
del títol la temporada passada al 
Club Nàutic El Masnou, Carmen 
Martínez i Evangelia Merteki. El podi 
el van completar Virginia Carmona 
i Rebeca Fernández.

En la final masculina que tanca-
va la jornada a Mataró, els penta-
campions en aquest Vichy Catalan 
Volei Tour Agustín Correa i Lluís 
Badosa van derrotar, en una vi-
brant final resolta al tie-break, a la 
parella tarragonina Dídac Jiménez 
i Christian Vives.

En el partit pel tercer lloc Sergi 
Sánchez i Juan Antonio Porcel van 
penjar-se la medalla de bronze.

El conjunt mataroní, amb 
Oriol Mena al capdavant, es 
va endur la prova 
internacional de resistència 
en ciclomotors

Amb 435 voltes al circuit i després 
d’estar rodant al límit durant 24 ho-
res, l’equip amb seu a Mataró GASS 

racing, s’ha proclamat guanyador 
de la XXXVIIena edició de les 24 
Hores Internacionals de Resistència 
en Ciclomotors de la Vall del Tenes-
Gran Premi Terranova CNC, cele-
brades aquest cap de setmana al 
circuit del Pinar de la Riera de Lliçà 
d’Amunt.

L’equip encapçalat per l’Oriol 
Mena i integrat per Toni Romero, 
Bernat Cortés i Enric Francisco, 
es va imposar a la resta de parti-
cipants en la més igualada i dura 
cursa dels últims anys, amb tem-
peratures extremes i moltíssima 
pols. El segon classificat ha estat 
l’equip Team López 88, de Rubén 
Luengo, Alberto Rodríguez, Arnau 
López i Javier García Vico; i el ter-
cer el Zete Team Xperience.

El Gass racing va liderar la pro-
va des del primer moment amb la 
seva Honda preparada i posada 
a punt pel mecànic Rubén Reina, 
rodant al límit i parant només per 
a repostar i fer el relleu dels pilots. 
A més a més Oriol Mena, es va em-
portar, també, el premi a la volta 
més ràpida al circuit.

L'equip del concessionari mataro-
ní segueix sumant èxits esportius.

Oriol Mena va deixar imatges espectaculars de la prova de resistència. | CEDIDA

Amaranta i Ribera campiones 
de Catalunya de vòlei platja

L'equip Gass Racing Guanya les 
24h de resistència Vall del Tenes

el Esporttot POLIESPORTIU
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Els triatletes es van repartir 
en dues proves, el Campionat 
d'Espanya de Triatló a 
Banyoles i la triatló de Santa 
Susanna

A Banyoles es va disputar aquest 
passat cap de setmana el Campionat 
d'Espanya de triatló. Dividit en 
grups d'edat i categoria elit, tots 
en distància olímpica de 1500-40-
10, amb una bona presència dels 
triatletes del CNM.

En grups d'edat destaca el cam-
pionat assolit per Àlex Cortijo  (en 
20-24 anys) en una cursa molt llui-
tada i treballada, així com la meda-
lla de bronze de la veterana Joana 
Martínez en el grup 45-49 anys.

Antoli Faulia, Xavi Casal i Guille 
Cortijo es van haver de conformar 
amb una 4a posició en els seus res-
pectius grups d'edat, faltant poc 
per aconseguir el premi, però de-
mostrant el seu nivell.

A la competició elit, el diumenge,  
era el torn de la Clàudia Luna, mal-
grat no ser la seva millor distància, 
va intentar el millor resultat pos-
sible. Inicialment endarrerida a la 
natació, esforçant-se al màxim al 
tram de bicicleta i remuntant po-
sicions, com sempre, en la cursa 
a peu per finalitzar en una molt 
meritòria 19a posició.

El femení campió a Santa 
Susanna
Diumenge també era la triatló de 
Santa Susanna, puntuable per a la 
lliga catalana en distància esprint, 
i on el CNM també va portar una 
nombrosa delegació.

Els millor resultats es van assolir 
en categoria femenina, on les ca-
dets  Maria Andreu , Mireia Álvarez  
i Júlia Raja, van finalitzar en 2a, 4a i 
11a posició respectivament, aconse-
guint, d'aquesta manera, la victòria 
per equips en categoria femenina.

En nois, el més destacat va ser 
Lluís López, 14è,  assolint la 2a posi-
ció en la seva categoria veterans 1.

L'equip femení del CNM  guayador  a la triatló esprint de Santa Susanna. | CEDIDA

Intens cap de setmana pel triatló 
del Centre Natació Mataró

Ramos cau a la 2a 
ronda de l'US Open

Després de superar la primera 
ronda, no va poder vèncer el 
rus Kuznetsov a la segona

El tennista mataroní Albert Ramos 
Viñolas (33 del rànquing ATP), des-
prés d'eliminar el francès Julien 
Benneteau, no va poder superar 
la segona ronda a l'Open USA que 
es disputa a les pistes de Flushing 
Meadows a Nova York i va ser eli-
minat pel rus Andrey Kuznetsov 
(47 del rànquing mundial).

El partit es va resoldre en tres 
sets, igualats tots ells, amb marca-
dors de 7-5, 6-4 i 7-6 (amb 7-5 al 
"tie-break"). El rus va fer 6 trenca-
ments de servei per 4 del mataro-
ní. La diferència la van marcar els 
punts guanyats restant per part 
del rus (59 per 48), així com en 
els "aces" (14 per 6).

Derrota i victòria del Joventut a la 
pretemporada d'handbol

El masculí va perdre i el feme-
ní va guanyar, tots dos davant 
equips de categoria superior

L'equip masculí del Joventut 
Handbol Mataró que dirigeix Jordi 
Coma aquesta temporada i que 
ha rejovenit molt la seva plantilla, 
va perdre per 22-35 el seu primer 
partit seriós de pretemporada a 
casa davant el potent FC Barcelona 

B, equip de Divisió d'Honor Plata.
L'equip mataroní, que tenia dues 

baixes importants com Bernat 
Muñoz i Pepo Juàrez, de tota ma-
nera va estar a un bon nivell en 
molts moments del partit i només 
el superior potencial físic de l'equip 
blaugrana va desequilibrar el partit.

Per la seva part l'equip feme-
ní, amb el nou entrenador, Jordi 
Fernàndez, va donar mostra del 
seu nivell. Va guanyar per 27-32 a 
la pista del BM La Roca, equip que 
està una categoria més amunt a 
Divisió Plata Femenina. Les jugado-
res noves arribades la majoria del 
Granollers, encapçalades per Clara 
Poo (del Divisió d'Honor), junt amb 
les retornades Ona Muñoz i Glenda 
Alís, evidentment han de donar un 
potencial molt superior a l'equip.

El Joventut no va superar el Barça B. | D.F

www.eltotesport.com |  P. 9POLIESPORTIU
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Fragment del cartell de la Cursa Popular 11 de Setembre. | CEDIDA

L'organització confia superar 
el nombre de participants de 
l'any passat

El pròxim diumenge, 11 de setem-
bre, a partir de la 9 del matí al 
Tecnocampus de Mataró, es donarà 
el tret de sortida a la nova edició 
de la 22a Cursa Popular de Mataró.

La cursa està organitzada pel 
Centre Atlètic Laietània, amb la col-
laboració de Gesport i l'Ajuntament 
de Mataró i enguany, és solidària 

amb Càritas Interparroquial de 
Mataró.

Pel que fa a la participació, el 
gran favorit és el guanyador de 
l'edició anterior, Enrique Luque 
(Rios Running).

Les inscripcions per l'esdeveni-
ment restaran obertes via online 
fins aquest divendres a les 10 del 
matí a www.gesport.cat/cursama-
taro/, ja que presencialment van 
finalitzar el passat dijous.

La mataronina Gemma 
Badia, com a guia de Gema 
Sevillano, s'imposa en el 
campionat d'Espanya

El passat dia 3 de Setembre 
a Banyoles es van realitzar 
els Campionats d’Espanya de 
Paratriatló on van participar les 
atletes del Fedamar VO2 Gema 
Sevillano i la guia Mataronina 
Gemma Badia, quedant campiones 
d'aquests. Aquest èxit va ser des-
prés d'1 h 34 min 34 s de cursa on 
van poder superar amb molt bona 
nota l’aigua, la bicicleta i la cursa. 
Gran temporada la d’aquestes no-
ies que també s'hi ha de sumar el 
bronze aconseguit en els campi-
onats del món de paraduatló que 
es van realitzar el passat mes de 
juny a la localitat asturiana d'Avilés.

Quarta temporada del Juvenil 
a Divisió d’Honor Nacional

Arriba una nova temporada, la 
quarta a Divisió d'Honor Nacional, 
pel juvenil del Futsal Aliança. Una 
temporada que arriba amb diver-
sos canvis, entre ells a la banqueta 
on Albert Sabaté (1r entrenador) i 
Aniol Saiz (2n entrenador) que la 
temporada passada van dirigir el 
cadet A de Divisió d’Honor que va 
acabar 5è a la Lliga i subcampió 
de Copa, agafen el relleu d'Àlvaro 

Gonzàlez i Jordi Dalmau.
Pel que fa a la plantilla conti-

nuen de l’any passat Joel Ciscar, 
Llibert Canal, Mamadou Ceesay, 
Kambon Toure, Azhar Chiheb i 
Pablo Fernández, pugen del juve-
nil B Gerard Sánchez, Pol Costa 
i Xavi Villarin, mentre que Adrià 
Lara, Victor Galera, Gerard Mas, 
Marc Campàs i David Peña pugen 
del cadet A. L’única incorporació 
que ha fet l’entitat és el porter 
Joaquim Picado que arriba pro-
vinent del Sant Joan de Vilassar 
que s’ha fitxat per cobrir la baixa 
d’Àlex Lluch que ha fitxat pel FC 
Barcelona Lassa.

L’inici de lliga dels mataronins 
serà aquest dissabte a les 12 hores a 
casa, al Pavelló Teresa Maria Roca, 
davant el FS Manresa.

El juvenil davant el Pozo. | CEDIDA

Per la Diada arriba la XXII Cursa 
Popular 11 de Setembre

Badia campiona 
de paratriatló

Les atletes creuant la meta. | CEDIDA

El juvenil del Futsal Aliança 
a punt per començar la lliga

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

Tarde para la ira  12:15  16:15  18:45  20:40  22:35  00:30 

El Principito  12:20  18:15  20:30        [En català] 16:00

Blood Father  12:15  16:30  18:30  20:30  22:30  01:00

Juego de armas  12:15  16:30  18:15  20:30  22:45  01:00 

Cerca de tu casa 22:25 

El elegido 20:00 

No respires 12:00  16:10  18:10  20:25  22:25  00:35 

Los visitantes la lían 16:10  22:30 

Siete vidas, este gato es un peligro 12:20  16:00  18:00 

Ben-hur 12:00  16:30  19:15  22:00  00:45 

Criminal 20:10  00:25 

Kubo y las dos cuerdas mágicas 12:30  16:00

Cuerpo de élite 12:15  16:00  18:10  20:20  22:30  00:40

Nunca apagues la luz 18:15  20:10  22:30  00:30

Mascotas 12:10  16:00  18:10  20:20

Peter y el dragrón 12:10  16:00

Escuadrón suicida 22:00  00:35

Star Trek: Más Allá       22:30                    Heidi 12:30

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

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

Pastel de pera con lavanda 22:00 (10 set.)      19:30 (11 set.) 

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

La estación de las mujeres  18:00 (9 i 12 set.) 20:15 (10 i 11 set.)

Fatima  20:30 (15 set.) (v.o.)

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes                                                          

Juego de armas  [dv.-dg.] 16:00  18:10  20:20  22:30 

 [dl.-dj.] 18:00  20:10  22:20 

Tarde para la ira  [dv.-dg.] 16:30  18:30  20:30  22:30 

 [dl.-dj.] 18:15  20:15  22:15  

Blood Father  18:00  20:00  22:00 

El Principito  [dv.-dg.] 18:00  20:00            [dl.-dj.] 18:00  22:00 

Ben-Hur [dv.-dg.] 18:10  20:00  22:30        [dl.-dj.] 18:00  20:00  22:20 

Criminal 20:00  22:15 

Siete vidas, este gato es... [dv.-dg.] 16:15  18:15       [dl.-dj.] 18:15  

Los visitantes la lían [dv.-dg.] 16:00 

Cuerpo de élite [dv.-dg.] 16:00       [dl.-dj.] 18:00  20:20  22:20  

Café Society [dv.-dg.] 20:30  22:30            [dl.-dj.] 20:20  22:15 

Kubo y las dos cuerdas mágicas [dv.-dg.] 16:00 

Mascotas [dv.-dg.] 16:30  18:30         [dl.-dj.] 18:30 

Peter y el dragón [dv.-dg.] 16:00      [dl.-dj.] 20:00 

Nunca apagues la luz [dv.-dg.] 22:00 

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema
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Cinema: Redacció

 El Bar Capgrossos inicia la tem-
porada amb un cicle de cinema 
els dies 9 i 10 de setembre. El ci-
cle inclou una particularitat: tots 
els fi lms que es projectaran estan 
dirigits per dones. 

El divendres a partir de dos 
quarts de nou es farà la presentació 
del projecte Directed By Women i 
es podran veure els curtmetratges 
de vuit artistes com Lucía Alemany, 
Arantxa Echevarría o Inés Poggio. 

Aquesta petita festa del cine-
ma seguirà també el dissabte 10 

El Bar Capgrossos acull el cicle de cinema 

MAT: Directed by Women 

de setembre amb la projecció 
de set curtmetratges més tam-
bé de dones joves que tenen ga-
nes de mostrar les seves inicia-
tives. Es podran veure curts de 
Laura Jou, Mónica Mateo, Anna 
Farré o Cristina Guisado i Ludwig 
Camarillo.

L'objectiu del cicle és apropar 
el cinema i, a més a més, fer-ho 
fàcil. Per això, el tiquet de tres eu-
ros inclou l'entrada, les crispetes 
i la beguda. El cicle està produït 
per Liberula Verde Films sota la 
gestió de La  Alfombra amb la col-
laboració d'Art Ralet i Cultura.  

El cartell del cicle.

Pregunta de la setmana
De ment privilegiada a 'Caso 
Fisher', a quins altres films tenia 
superpoders Tobey Maguire?

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

Resposta del núm. 1734
‘Millor guió original’

Guanyadors:
Manel Camero Marín.

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

Més cinema a: www.totmataro.cat

UNA SECCIÓ
PATROCINADA PER

Concurs de Cine
2 entrades

núm. 1736 del 9 al 15 de setembre de 2016
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Cinemes Les estrenes núm. 1736 del 9 al 15 de setembre de 2016

JUEGO DE ARMAS

'Juego de armas' és la història de dos 
joves als quals el Pentàgon decideix 
pagar 300 milions de dòlars per armar 
els aliats americans a l'Afganistan. Una 
decisió que, evidentment, comportarà 
conseqüències.  
Direcció: Todd Phillips
Intèrprets: Miles Teller, Jonah Hill, Ana 
de Armas, Bradley Cooper
114min

TARDE PARA LA IRA

Quan en Curro surt de la presó després 
de vuit anys, vol començar una nova vida 
amb la seva nòvia Ana i el seu fill, però es 
trobarà amb un desconegut, que el por-
tarà a emprendre un estrany viatge per 
enfrontar-se a fantasmes del passat.
Direcció:  Raúl Arévalo
Intèrprets: Antonio de la Torre, Luis Ca-
llejo, Ruth Díaz, Manolo Solo
92min

BLOOD FATHER

Lydia, una jove de 16 anys, és acusada 
d'haver robat una fortuna a una banda, 
però en realitat és un parany forjat pel 
seu nòvio traficant. La noia ha de fugir 
amb l'únic aliat que té al món: el seu 
pare, John Link, un etern fracassat.
Direcció: Jean-François Richet
Intèrprets: Mel Gibson, Elisabeth Röhm, 
William H. Macy, Diego Luna
88min

GERNIKA

La Teresa, una editora de l'oficina de 
premsa republicana xocarà amb Henry, 
un periodista americà que està cobrint 
el front nord. Ella se sent atreta per 
l'idealisme de Henry i voldrà despertar 
en ell la passió per explicar la veritat.
Direcció: Koldo Serra
Intèrprets: María Valverde, James 
D'Arcy, Jack Davenport, Burn Gorman
110min

EL PRINCIPITO

Perquè tot surti bé a l'Acadèmia Werth, 
una mare i la seva filla es muden a una 
casa nova. La petita és molt madura per 
la seva edat i planeja estudiar durant les 
vacances; però els seus plans són per-
torbats per un veí excèntric i generós. 
Ell li ensenya un món extraordinari on 
tot és possible.
Direcció: Mark Osborne
Animació 106min

SPARROWS

Un relat iniciàtic sobre un adolescent de 
16 anys, Ari, qui, després d'haver estat 
vivint amb la seva mare a Reykjavík, és 
enviat de tornada a la remota regió dels 
fiords occidentals per viure amb el seu 
pare Gunnar. 
Direcció: Rúnar Rúnarsson
Intèrprets: Atli Oskar Fjalarsson, Ingvar 
Eggert Sigurðsson, Kristbjörg Kjeld
99min
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Twist your world

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

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

Gama ASX des de 15.700€.

con conducción eficiente, doble ahorro

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

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

Tel. 902 450 475 / www.mitsubishi-cat.com

PAGINA ASX LITTLEPLANET_TOTMATARO_175x275+3_06_06.indd   1 7/6/16   10:53



Una imatge dels estudis de Mataró Ràdio. 

 Daniel Ferrer 

A diferència d’altres ciutats, Mataró pot presumir de 
ser una ciutat que té un bon estat de salut pel que 
fa a mitjans de comunicació.  Els dos setmanaris, El 
Tot Mataró i el Capgròs, són referència a la ciutat 
en l’àmbit privat, mentre que l’aposta pública per 
la informació es va fer palesa amb la transforma-
ció de Televisió de Mataró en el que actualment és 
m1tv l’any 2010 i en la creació d’una ràdio pública el 
2006, Mataró Ràdio.

La riquesa de mitjans de la ciutat tampoc és casu-
al i ve empesa per una estima per la professió dels 
periodistes mataronins, alguns dels quals ara fa deu 
anys van tenir molt clar que era indispensable que 
la capital del Maresme tingués una ràdio pública, de 
la que ja gaudien altres municipis.

Mataró, posa’t la ràdio

Amb l’esperit de fer néixer un espai radiofònic pú-
blic, plural, divers i cohesionador, un grup de pro-
fessionals es va agrupar al voltant de la platafor-
ma ‘Mataró, posa’t la ràdio’ el novembre del 2003. 

Fer anys a la nostra societat no és una 
tasca senzilla avui en dia. Tampoc ho és 
pels mitjans de comunicació. Diumenge 
farà deu anys que Mataró guanyava un 

nou altaveu per a la ciutadania, un nou espai de 
discussió, d’informació, de debat sobre Mataró. 

Naixia Mataró Ràdio després d’un fort movi-
ment ciutadà que reclamava la posada en mar-
xa d’un mitjà de comunicació públic que s’ha 
convertit en la veu de les entitats de la ciu-
tat i en un mirall de la diversitat mataronina.

La ràdio pública de la ciutat celebrarà el seu 
desè aniversari amb una gran gala al Teatre 
Monumental el dijous dia 15 de setembre i eme-
trà també un pograma especial, Cruïlla 10x10x10 
de 10 hores de ràdio en directe sobre cultura, el 
dia 1 d'octubre. Són només dues de les activitats 
que l'emissora proposa per celebrar que fa deu 
anys que narra la vida de Mataró. 

Deu anys de
ràdio de ciutatREPORTATGE

Text: Mireia Biel

Fotos: Daniel Ferrer

Mataró Ràdio celebra el seu primer desè 
aniversari amb una gran gala al Monumental
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RANGE ROVER EVOQUE SE
150 CV. Automàtic. 5 portes.

Gamma Range Rover Evoque 5 portes: consum combinat des de 4,3 fins a 7,8l/100km; emissions de CO2 (g/km) 
des de 113 fins a 181. *PVP del Range Rover Evoque 5 portes des de 43.900€ (IVA, transport, descompte promocional i impost de matricu-
lació, IEDMT inclosos). IEDMT calculat al tipus general. No obstant això, el tipus aplicable al IEDMT pot variar en funció de la comunitat autònoma 
de residència. Preu promocional per a unitats finançades amb FCA Capital España EFC, SAU segons condicions contractuals, amb un import mínim 
a finançar de 19.000€, termini de 37 mesos i permanència mínima de 24 mesos. Oferta vàlida per a unitats en estoc (16). El vehicle mostrat pot no 
coincidir amb l'ofert.

PVP: 50.689 €
DTE: 6.789 €
OFERTA: 43.900 € Només 16 unitats*
Amb 3 anys de manteniment inclosos.

Land Motors Concessionari Oficial Land Rover
Ctra. N-II Km. 643. Pol. Ind. Sta. Margarida CABRERA DE MAR. Tel. 93 741 80 25.
www.landmotors.es

EVOQUE_SE_TOTMATARO150x228.indd   1 11/5/16   13:32
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 Daniel Ferrer

Hi havia noms encara avui vinculats a l’emissora, com 
el de Txema Lasaga, però també d’altres periodistes 
com Espartac Peran, Oriol Rodríguez, Oriol Burgada 
o Xavier Ubach, entre molts altres.

Dotze hores de ràdio durant el Sant Jordi del 2004 
van ser un crit unànime que va contribuir a l’accele-
ració del procés de creació d’una emissora municipal, 
Mataró Ràdio, que emetria per primera vegada l’11 
de setembre de 2006 després de la constitució de 
l’entitat pública Mataró Audiovisual que la gestiona.

150 col·laboradors

D’aleshores ençà, s’han fet més 3.650 dies de ràdio, 
el que vénen a ser 87.600 hores d’emissió. Unes 
emissions que la ràdio municipal realitza mitjançant 
una programació bàsica contractada amb l’empresa 
Compagina que inclou els informatius, el magazín 
Viu la Vida Dia a Dia i els Esports, així com els pro-
grames de col·laboració i els de La Xarxa.

Una mitjana de 150 col·laboradors anuals passen 
pels estudis de Mataró Ràdio de forma desinteressada. 
I és que, com explica Mei Ros, directora de l’emis-
sora, “la nostra és una ràdio molt participada en la 
qual les entitats tenen un paper molt important de 
difusió”. Una opinió que comparteix el president 
de Mataró Audiovisual, Joaquim Fernàndez, que 
resumeix en “informació i participació” els atributs 
de Mataró Ràdio, perquè “donen veu a entitats de 
la ciutat que no en tindrien, cohesiona, respecta la 
diversitat i crea un imaginari col·lectiu”.

Per a Fernàndez “Mataró Ràdio va néixer arran 
d’una demanda ciutadana que ens va fer veure als 
polítics que l’emissora era necessària” i la força, 
salut i empenta d’aquell moviment “es mantenen 
avui intactes”.

Avui, segons dades facilitades per Mataró Ràdio, és 
una de les ràdios locals més escoltades de Catalunya, 
amb més de 30.000 oients mensuals, i una de les que 
més activament participa en la construcció conjunta 

Ivan Llensa, l'ànima de la ràdio

Una de les veus més conegudes de Mataró Ràdio 
durant molts anys va ser la del ja desaparegut Ivan 
Llensa. El periodista mataroní va estar al capda-
vant del programa ‘Com llevar-se’ que s’emetia 
diàriament des de Mataró Ràdio per Com Ràdio 

des de les 5 i fi ns a les 7 del matí entre el 2007 i 
el 2012, convertint aquest espai radiofònic en un 
dels quatre programes despertadors de més au-
diència de Catalunya. Llensa va ser l’ànima de la 
ràdio mataronina des que hi va començar i una 
peça clau per a la consolidació de l’emissora en 
els seus primers anys de vida. 

Reportatge
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 Anna Aluart 

 Daniel Ferrer 

Sigui com sigui, aquell crit que la ciutadania va 
llançar fa gairebé quinze anys perquè Mataró es po-
sés la ràdio ha donat els seus fruits i ha donat vida, 
durant deu anys, a una ràdio local viva, feta en gran 
part pels ciutadans, a qui ha donat veu. 

Mataró Ràdio és 
una emissora molt 
participada i amb 
un gran pes de les 
entitats

de la programació de La Xarxa. En aquest sentit, 
Fernàndez es felicita per “la voluntat de Mataró 
Ràdio de tenir un espai amb veu pròpia, nítid i prota-
gonista en l’àmbit de la comunicació local catalana”.

Cap a la fusió

Mataró Ràdio, però, ja fa temps que es troba im-
mersa en un procés de fusió amb m1tv, l’altre mitjà 
públic de la ciutat, amb qui estableix sinergies i amb 
qui ha de construir un projecte comú. Una idea que 
fa temps que es defensa des de l’Ajuntament i que 
s’ha traduït en iniciatives comunes i rutines diàries 
compartides, però que encara s’ha de concretar en 
els propers anys.

Una gran gala pels 10 anys

Una gran gala al Teatre Monumental el dia 15 
de setembre donarà el tret de sortida als ac-
tes de celebració del desè aniversari de Mataró 
Ràdio. Sota la direcció artística de Pere Vàzquez, 
l’emissora municipal commemorarà els seus 
deu anys amb la implicació d’altres entitats 
mataronines que també fan anys enguany. 

La gala emplaçarà els mataronins a l’1 d’octubre, 
en un programa especial, Cruiïlla 10x10x10, deu 

hores ininterrompudes de ràdio en directe des de 
l’exterior sobre cultura amb els col·laboradors del 
Cruïlla de Llibres.

A més a més, Mataró Ràdio conjuntament amb 
l’Arxiu Comarcal organitzarà una taula rodona 
amb representants dels mitjans mataronins per 
tractar el passat, el present i el futur de la premsa 
local, el dia 20 d’octubre. Uns actes, que es clou-
ran amb la trobada de ràdios i televisions locals 
al Tecnocampus aquest novembre, durant la qual 
es debatrà sobre els reptes a què s’enfronten els 
mitjans.

núm. 1736 del 9 al 15 de setembre de 2016
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PTGE. AMICS D’ARGENTONA, 8. SECTOR CAN NEGOCI
08310 - ARGENTONA (BARCELONA)
TELS. 670 78 36 31 - 677.87.78.72
E-MAIL: MARMOLESARGENTONA@HOTMAIL.COM
WWW.MARMOLESARGENTONA.COM

Entesa amb els horaris de les terrasses 
La nova regulació de l'Ajuntament separa segons temporades d'estiu i hivern i 
diferencia l'hora de tancament en cadascuna

Comerç: Redacció

  Després de mesos d'incertesa 
i dissensos, el passat mes d'agost 
va entrar en vigor l'Ordenança 

d’intervenció municipal d’acti-
vitats, que estableix horaris dife-
renciats per a les terrasses segons 
la temporada de l’any. Aquesta 
ha estat la solució consensuada, 

que evita retallar una hora durant 
la temporada d'estiu com sí que 
proposava el primer redactat. 

La nova ordenança substitueix el 
Reglament d’activitats que estava 

AMB EMPENTA
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· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Incluye desplazamiento
y 1h de trabajo
Oferta dentro de nuestro horario laboral
Obsequiamos con la grabación de la inspección

SERVICIO EXPRESS
DESATASCOS, LIMPIEZA E
INSPECCIÓN DE TUBERIAS

150€
Las 24h los 365 días
93 462 30 39 / 93 518 11 58
Passeig de la Marina, 84, Mataró

+ IVA

Temporada d’estiu (de l’1 de maig al 30 de setembre)
-          Obertura a les 8 h
-          Tancament a les 24 h, de diumenge a dijous; i a la 1 h, diven-
dres, dissabte i vigílies de festius.
 
Temporada d’hivern (de l’1 d’octubre al 30 d’abril) 
-          Obertura a les 8 h
-          Tancament a les 23 h, de diumenge a dijous; i a les 24 h, di-
vendres, dissabte i vigílies de festius.
 
Per tant, respecte a la norma anterior (Reglament d’activitats), la 
nova ordenança permet obrir les terrasses una hora abans al matí, 
no fa canvis horaris en el funcionament en la temporada d’estiu, i 
redueix una hora l’horari de tancament en la temporada d’hivern, 
ja que fi ns ara tot l’any es podia tancar a les 24 h de diumenge a 
dijous i a la 1 h els divendres, dissabtes i vigílies de festius.

Els horaris de les 
terrasses

vigent des del 2008. 
En relació a les terrasses, l’Ajun-

tament està treballant en la re-
dacció d’una ordenança regula-
dora específi ca. Mentrestant, s’ha 
mantingut la instrucció tècnica 

que existia a l’antic Reglament 
introduint la diferenciació d’ho-
raris per temporada i recollint una 
reclamació del Gremi d’Hostaleria 
i Turisme de Mataró i Maresme 
per obrir una hora abans al matí, 
a partir de les vuit.

"L'Ordenança general 
substitueix el reglament 
del 2008 però 
l'Ajuntament vol redactar 
properament una 
ordenança 
reguladora específica per 
a bars i restaurants que 
inclogui més aspectes"

núm. 1736 del 9 al 15 de setembre del 2016
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Com sé que és de proximitat? 
Unió de Pagesos reclama senyalització especial als mercats catalans perquè 
s'identifiqui els productors propers i alerten de l'ús del terme "Km 0"

Comerç: Redacció

  Els clients dels mercats de pla-
ces i pobles de Catalunya tenen un 
problema a l'hora d'identifi car la 

procedència de les fruites i verdu-
res que compren. Si no es pregun-
ta al venedor, el consumidor té 
poques eines per saber si el pro-
ducte que està adquirint és d'un 

productor de proximitat o no. Per 
això, des d'Unió de Pagesos recla-
men algun tipus de senyalització 
especial que vagi en aquest sentit. 
Proposen que es podria diferenciar 

EXPERTOS EN REHABILITACIÓN
DE EDIFICIOS

Via Europa, 98-2 d.20 · Mataró

MARESME VERTICALS, S.L.

· Rehabilitación de fachadas · Impermeabilización 
de cubiertas · Terrados · Todo tipo de trabajos en 

vertical · Trabajos con andamios · Pintura y 
limpieza de patios de luces · Aluminosis 

· Aislamientos térmicos · Pinturas industriales 
· Bajantes · Adecuación de instalaciones de agua 

·· Tabiques pluviales · Reformas de interiores.

www.totmataro.cat/ECONOMICS
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UP també ha volgut deixar clar la diferència entre productor i les 
etiquetes cada vegada més conegudes sota la denominació 'Km 0'. 
"Km 0 actualment no vol dir absolutament res", assenyala el re-
presentant del sindicat. "La frase la utilitza tothom per dir que està 
venent alguna cosa de qualitat", ha apuntat Mencos. A la pràctica, 
aquesta etiqueta s'utilitza en grans superfícies i la utilitzen també 
tot tipus d'organitzacions, fi ns i tot organitzacions de tipus lúdic, 
assegura, "siguin venedors de producte fresc o no". 

Picaresca amb el 
"Km 0"

amb un cartell a la parada amb la 
inscripció 'Venda de proximitat 
directa', un segell que fa un parell 
d'anys va començar a atorgar la 
Generalitat. 

Des d'Unió de Pagesos, propo-
sen que els ajuntaments del país 
situïn en els seus mercats muni-
cipals "un espai defi nit" en el qual 
es pugui garantir que els venedors 
compleixen amb la normativa es-
pecífi ca de 'Venda de proximitat 
directa' que atorga la Generalitat.

"El problema principal és 
que el client no té mane-
ra de saber si les fruites i 
les verdures que compra 
provenen d'un produc-
tor proper o s'ha comprat 
aquella mateixa matinada 
a Mercabarna amb origen 
desconegut"

núm. 1736 del 9 al 15 de setembre del 2016
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COMPRA VENDA 

PATINES EN LÍNEA marca Krafwin 
speed bearing. Rozaduras del uso, 
pero en buen estado. Número 36. 
Tl. 688.999.030 (noches)
COMPRAMOS TODO TIPO de ma-
quinaria industrial para hostelería. 
Interesados llamar 666.452.600 
VENDO MAQUINARIA HOSTELERÍA. 
611.454.139 
VENC CADIRA RODES elèctrica. 
1.200€. 675.080.703 
COMPRO MAQUINARÍA HOSTELERÍA 
usada. 93.741.00.00

COMPRA VENDA IMMOBILIARIA

¿LE URGE VENDER su piso? dispo-
nemos del dinero al contado para 
comprarlo inmediatamente a par-
tir de 3 días. F. escrituras y entrega 
de llaves. Cualquier zona. Su Casa 
93.757.12.82 
MATARÓ-ROCAFONDA. Plaça de 
parquing per a cotxe petit o lloguer 
motos. 7.500€ 93.790.96.09 P1912 
COMPRAMOS CASAS. Centro de 
Mataró, o garajes, locales, pequeños 
solares, etc. No importa estado. 
Buscamos cualquier sup. edifi ca-
ble para promoción de viviendas. 
También Permutas, buscando la 
mejor rentabilidad para Ud. Máxima 
seriedad y discreción demostrada. 
Pago inmediato contado. Su Casa 
93.757.12.82 
VENC PÀRQUING. Avda. Recoder (cot-
xe petit). 93.799.17.29 de 20 a 22h.

TRASPASSOS-LLOGUERS

ES LLOGUEN VIVENDES a dife-
rents zones de Mataró, cases, naus 
industrials. Opcions de compra. 
607.444.232 
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv, 
micro, nevera, internet, dret a cui-
na. Zona privilegiada. 639.703.037
HABITACIÓN POR HORAS. Ambiente 
limpio y tranquilo. Parking. 
608.546.312 Móvil 
ALQUILO HABITACIÓN. 669.986.519 

TRASPASSOS-LLOGUERS

NECESSITEM VIVENDES DE llo-
guer i venda pels nostres clients: 
Mataró zones Centre i Havana. 
93.790.96.09 
MATARÓ-LA LLÀNTIA. Local de 
130m2, baño, persianas aluminio 
y pequeño almacén. 400€/mes 
93.790.96.09 P1888 
MATARÓ-ROCAFONDA. Àtic de 
150m2, 5 habitacions, 1 bany, ca-
lefacció, balcó, a.a. 550€/mes 
93.790.96.09 P1879 
ALQUILO HABITACIÓN. 674.471.893 
ALQUILO ESTUDIO amueblado con 
terreno. 450€ gastos incluidos. 
Cerca Argentona. 615.170.534 
ALQUILO HABITACIÓN gran-
de con derecho al resto de 
vivienda. Terreno. Zona tranquila. 
Urbanización (Argentona). 275€. 
615.170.534 
ALQUILO HABITACIÓN señor. 
611.454.139 

TREBALL

URGE INCORPORAR 16 personas. Se 
requiere ganas de trabajar y seri-
edad. Llamar al 650.223.233 para 
entrevista personal 
SE PRECISAN PERSONAS para ofi ci-
na comercial en Mataró. Interesados 
llamar al tel. 620.789.012 
PRECISEM OFICIALA CONFECCIÓ 
per màquines Mauserlock i Rimlock. 
625.173.946 
I N M O B I L I A R I A  P R E C I S A 
COMERCIALS joves a Mataró. 
S’ofereix sou fi x i contracte indefi -
nit. No cal experiència. Enviar CV a 
dnicolas.q@gmail.com
SE NECESITA PANADERO con expe-
riencia. Pg. Carles Padrós 64.
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza 
por horas. 674.784.577
SENYORA BUSCA FEINA neteja. 
603.700.932
SEÑORA HACE TAREAS domésti-
cas, cuida mayores. Interna / horas. 
Referencias. 605.362.270

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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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

TREBALL

CATALANA S’OFEREIX PER neteges. 
Experiència. 658.087.254 
NIÑOS, BEBES. Me ofrezco, con muc-
ha experiencia. Para su cuidado, 
llevar o recoger del colegio, darles 
de comer a mediodía. 93.799.36.91 
/619.236.755 
ME OFREZCO PARA limpieza de ca-
sas. 632.132.954 
BUSCO TRABAJO limpieza casas, 
restaurante, cuidado abuelos. 
656.331.342 
SE OFRECE MUJER de limpieza y 
ayudante de cocina. 632.537.441 
BUSCO TRABAJO DE cuidadora, lim-
pieza, canguro. 678.195.745 
BUSCO TRABAJO limpieza, ayudante 
cocina. 632.293.338
BUSCO TRABAJO mozo almacén, 
reponedor, camarero. 722.449.340
CERCO FEINA neteja i cuidar perso-
nes grans a domicili. Experiència 12 
anys. 631.111.847   
LIMPIEZA, CUIDO PERSONAS mayo-
res. Experiencia. Disponibilidad 
horaria. 632.345.007

CLASSES

UNIVERSITÀRIA: FA CLASSES de 
reforç d’anglès i/o fa de cangur. 
Tardes. 656.687.434 
MATEMÀTIQUES, FÍSICA, QUÍMICA. 
ESO, Batxillerat. 650.960.680

PROFESSIONALS

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Ai-
xa. Havaneres, cançó marinera. 
Festes majors, festes de carrer, fes-
tes privades, etc. Informació sense 
compromís 605.686.269 (www.
mestredaixa.com). 
CASAMENTS. SOPRANO posa el cant 
a la teva cerimònia. Fes que aquest 
dia tan especial sigui inoblidable. 
625.947.230 Rosa 
REFORMES DE LA LLAR AL MILLOR 
PREU. Cuines, banys, terres, etc. Un 
bon equip de professionals al millor 
preu. 677.592.739 

núm. 1736 del 9 al 15 de setembre de 2016www.totmataro.cat/economics PER INSERIR ANUNCIS:  www.totmataro.cat/economics

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

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

VIA EUROPA: Llibreria papereria 
Mediterrani: Carrer Alemanya, 2

NO ET POTS DESPLAÇAR? 
TRUCA AL 937 961 642
T’HO POSEM FÀCIL!
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PROFESSIONALS

SE HACEN OJALES y se ponen bo-
tones. Tel. 93.790.82.32 
PAVIDNET: Neteja, manteniment i 
abrillantats. Pressupost sense com-
promís. 93.757.76.83 /607.249.790 
REFORMAS, COMUNIDADES, 
ELECTRICIDAD, fontanería, paleta. 
Dario 658.647.075 
PINTOR PROFESIONAL. Pintura en 
general y decorativa. 635.106.282 

PROFESSIONALS

L A M P I STA ,  FO N TA N E R Í A , 
ELECTRICIDAD, aparatos eléctricos, 
reparación lavadoras, calentadores, 
calderas. 697.725.158 
REFORMAS, OBRAS, REPARACIONES, 
albañilería, electricidad, fontanería, 
gas, pintura. Económico 670.232.977 
REFORMAS TODO TIPO. Excelentes 
acabados. Máxima seriedad. 
Presupuesto sin compromiso. 
600.026.299 Sr. Pedro. 
PINTOR ECONÓMICO. EXPERIENCIA 
responsabilidad limpieza. Excelentes 
acabados. 629.988.598 
PINTOR FACHADAS-INTERIORES. 
672.802.951. Conozcamos en www.
pinturasdanco.wix.com/danco 
MUDANCES ECONÒMIQUES . 
692.021.141 
PINTOR NET ECONÒMIC 655.062.141 
¿QUIERES PERDER PESO? Bajo es-
tricto control médico 93.756.74.52 
/697.877.672 
MASAJES EMMA. 662.257.120 
PALETA EXPERIENCIA. Económico. 
653.796.506

VARIS

BUSCO PAREJA ESTABLE . 
674.471.893 José 

CONTACTES

MATARÓ MULATA TETONA. 24h. 
632.520.719 
ESTRELLA MADURITA. Muy cariño-
sa. 120 de pecho. Piso particular. 
688.253.126 
DOS AMIGAS. Japonesa y china. 
Nuevas. Zona Havana. 615.719.971 
MASAJISTA ERÓTICA 698.247.545 
LAIA 42 CATALANA. 687.072.165 
MASSATGISTA MOLT SENSUAL 
Mataró 667.955.000 
KATY, PARTICULAR. 631.287.774
ASIÁTICAS, JOVENCITAS, GUAPAS. 
Nuevas en Mataró. 24h. Salidas do-
micilio. 688.566.964 
TRAVESTI MORBOSA. MATARÓ. 
Jackeline 611.347.338 
LORENA MATARÓ. Rubia sin práctica 
y cariñosa. 100 pecho, cuerpo muy 
bonito. Llámame 631.004.240 
ANDREA. 100 PECHO natural. 
657.112.237 

Sin título-2   1 29/08/16   11:22
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Horòscop per DHANNA ASTRÒLOGA
Diplomada per l’Associació d’Astrologia

de Catalunya.

www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)

Si ets home, serà interessant que 

et fixis en el comportament femení, 

especialment al sector laboral. Et 

pot resultar d'ajut i així comprendràs 

millor a les companyes.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

El sector laboral demana que no abai-

xis la guàrdia. Si cerques feina, pots 

rebre un cop de mà. Millora de les 

relacions familiars. Sigues prudent 

a l'hora d'expressar-te.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Moment de pensaments encertats. 

Fort sentit material, pragmàtic. 

T'agafes els estudis seriosament i 

els aprofites. Trobades amb germans 

per organitzar obligacions familiars.

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

Tot i que et toca viure algunes restric-

cions tu estàs animat i amb ganes de 

seguir amb els teus objectius perso-

nals. Activació de projectes professi-

onals o de parella.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Gestió d'herències o d'ajuts econò-

mics que sembla que poden ser fa-

vorables per a tu. Si tens un soci col-

laborador, potser caldrà fer números 

i prendre algunes mesures.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

L'economia et pot fer sentir una mica 

insegur. Com més controlades tinguis 

les despeses, millor. Amb els fills et to-

carà posar alguns límits. Darrerament 

estàs més callat.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Cadascú té el seu camí i a vegades et 

pots sentir un xic incomprès. Accepta 

les diferències i t'acceptaràs millor a 

tu mateix. Tens un tresor a dins teu, 

mira'l amb amor.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Segueix el teu període força actiu. 

Especialment pel que fa a les acti-

vitats en grup. Per un motiu o altre 

la teva infantesa es pot trobar molt 

present aquests dies.

Bessons (21/5 al 21/6)

Et pots sentir una mica desbordat pel 

comportament de la parella. Potser no 

és del tot lògic però abans de prendre 

una decisió, serà bo meditar i mirar 

de comprendre.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Temes familiars que es paralitzen i 

et fan mirar la situació des d'un altre 

punt de vista. T'agradaria portar un 

vehicle més gran. Possible visita al 

concessionari.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Aquest no és un moment qualsevol. 

Vius situacions noves i al mateix 

temps estàs aconseguint enfrontar 

antigues situacions que es trobaven 

estancades i fins ara evadies.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

El treball t'alliberarà. Això és ben 

cert per a tu ara. Sembla que el camí 

de l'esforç i la voluntat són els teus 

millors aliats. Et ve de gust tenir un 

animal domèstic.

www.facebook.com/dhannaastro dhannaastro@hotmail.com
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Cultura

El flabiol, centre de la Mostra de Cultura
La Plaça de l'Ajuntament i la Plaça Gran acullen aquest dissabte tallers, demostracions 
i concerts de les diferents entitats culturals de la ciutat

Música: Cugat Comas

 El fl abiol és, segurament, el gran instrument tradi-
cional i popular de casa nostra. La seva presència és 
centenària i associada bàsicament al patrimoni festiu 
que l'ha mantingut, amb l'exemple 
dels Gegants com a màxim expo-
nent. Qui més i millor poden parlar 
de la relació entre aquest instrument 
i la ciutat són els fl abiolaires –i es-
tudiosos– Rafael Mitjans i Teresa 
Soler, que acumulen dècades de 
dedicació i formen part del grup 
Els Garrofers. 

Mitjans i Soler protagonitzaran aquest dissabte, a 
dos quarts de sis al Museu de Mataró una xerrada so-
bre la relació entre el fl abiol i la ciutat, la seva relació 
i com ha perdurat. Serà un dels actes principals de 
la  Mostra de Cultura Popular que, amb motiu de la 
Diada Nacional, tindrà lloc aquest dissabte a les pla-
ces Gran i de l'Ajuntament. Més enllà de la xerrada, 
el fl abiol també serà protagonista just després amb el 
concert del grup Els Perdigots, en un dels escenaris 
de la Plaça Gran. Amb anterioritat, també hi haurà 

recital del grup de música tradicional de l'Escola 
Municipal de Música de Mataró. Els Perdigots són 
el grup que habitualment acompanyen els gegants 
de Barcelona, sorgits d'Arbúcies i que busquen un 

so com les antigues cobles de fl abiols. 
L'associació cultural Barram col·labora 
amb l'organització.

Tot tipus d'activitats
No es limita al fl abiol, ni de bon tros, la 
Mostra de Cultura Popular que acabarà 
amb un concert de La Coixinera. Durant 
tota la tarda a la Plaça de l'Ajuntament 

hi haurà tallers i demostracions de diferents tipus 
de ball tradicional com sardanes, amb les entitats 
locals, balls a plaça amb els Mestres del Gai Saber i 
ball de bastons i ball de cavallets amb els membres 
locals de l'Entitat Folklòrica Catalana. També hi haurà 
jocs de fusta i un taller de foc amb els diablons dels 
Diables de Mataró. Un taller de contes tradicionals 
catalans, la presència de La Vella Verda i l'associació 'I 
15!' amb el seu espai de demostració de construcció 
d'imatgeria festiva completen l'oferta de dissabte.

El flabiol és el gran 
instrument popular i 
popular de casa nostra

La Coixinera 
presentarà el seu 
disc amb músiques 
de Les Santes
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Ramon Llull Cedida 

La Coixinera presenta el disc 'Sons de Festa' amb les 
músiques de la Festa Major mataronina

Les melodies de Les Santes per 
rematar el dissabte

 La Biblioteca Pompeu Fabra aco-
llirà aquest dimarts, dia 14, una 
mostra de glosa peculiar i temàti-
ca. No es tractarà d'una trobada de 
cançó improvisada més sinó que 
l'acte s'emmarca en l'Any Ramon 
Llull i veurà com els dos protago-
nistes, Pau Benítez i Joan Barnet, 
aprofi ten per difondre una de les 
obres més cèlebres de l'autor, 
'El Llibre de les bèsties'. 

Improvisar sobre el llibre
La glosa es basa en la improvisació 
però en aquesta ocasió aquest art 
de crear versos es practicarà sobre 
la base dels personatges i textos 
de Ramon Llull. 

D'aquesta manera, Benítez i 
Barnet s'intercalaran personat-
ges, obtenint un diàleg basat en 
els diferents animals dels quals 
parla l'obra, interactuant amb el 
públic i difonent així, d'aquesta 
manera, una obra com la de l'autor 
mallorquí. Tècnicament, doncs, els 
dos glosadors improvisaran però 
basant-se en l'obra, que arribarà en 
aquest codi al públic assistent |  Red

Pau Benítez i Joan Barnet 
se citen aquest dimarts

Glosa a la Pompeu 
Fabra per difondre 
Ramon Llull

La Coixinera presenta Sons de Festa  Arxiu 

El disc 'Sons de Festa' suposa el millor enregistrament de la 
música de la Festa Major fet fins al moment i incorpora peces 
del patrimoni festiu local que fins ara no s'havien enregistrat.

El millor enregistrament

la banda sonora dels millors dies 
de l'any. Amb músics amics, La 
Coixinera presenta així el disc.

Dues cares
El doble disc amb les músiques de 
Les Santes presenta les melodies 
més conegudes pels mataronins 
en dues versions diferents. En el 
primer treball s'hi poden trobar 
els balls propis de les fi gures ins-
titucionals i també la resta de sons 
que defi neixen la festa. En la se-
gona versió del disc, el grup de La 
Coixinera ha volgut transformar 
aquestes melodies tan conegudes 
a la seva música i el seu estil, fent-
ne una nova versió i aprofi tant la 
celebració del seu quinzè aniver-
sari. |  Redacció

 La Plaça de l'Ajuntament sem-
blarà retrocedir en el temps aquest 
dissabte, en el concert fi nal de la 
Mostra de Cultura Popular que 
protagonitzarà La Coixinera. La 
companyia de saraus local pre-
senta el disc 'Sons de Festa' que 
va sortir a la venda el juliol passat, 
just amb motiu de la Festa Major 
de Les Santes. El treball és una 
iniciativa del grup i l'entitat ...i15! 
que va comptar amb el suport de 
l'Ajuntament de Mataró i també té 
el segell de  la Casa de la Música 
Popular de Mataró.

Aquest dissabte a partir de dos 
quarts de deu de la nit La Coixinera 
interpretarà bona part del reper-
tori més santero, amb les músi-
ques que del 25 al 29 de juliol són 

CulturaCultura núm. 1736 del 9 al 15 de setembre de 2016
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Programació facilitada per m1tv

TV m1tv
18:00 DIADA NACIONAL DE 
 CATALUNYA. Ofrena Floral
19:30 DE TEE A GRENN
20:00 EN JOC. ESTRENA
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 DIADA NACIONAL DE 
 CATALUNYA. Ofrena Floral
23:30 DE TEE A GRENN
0:00 L’ENTREVISTA
0:30 CARRETERES
1:00 PINTANT EL GRIS
1:30 L’ENTREVISTA
2:00 CARRETERES

Dilluns
7:00 FÒRUM GASTRONÒMIC
8:00 CAP ROG FESTIVAL
8:30 TORNA-LA A TOCAR SAM
9:00 L’ENTREVISTA
9:30 INFORM. 24H. MARESME
10:00 BEN TROBATS
12:00 CAMINANT x CATALUNYA
12:30 L’ENTREVISTA
13:00 CAP ROIG FESTIVAL
13:30 CAMINANT x CATALUNYA
14:00 GAUDEIX LA FESTA
14:30 CARRETERES
15:00 DIADA NACIONAL DE 
 CATALUNYA. Ofrena Floral
16:30 L’ENTREVISTA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 DE TEE A GRENN
18:00 CAMINANT x CATALUNYA
18:30 GAUDEIX LA FESTA
19:00 CARRETERES
19:30 EN JOC. NOU PROGRAMA
20:00 L’ENTREVISTA D’ESTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
21:30 DOSOS AMUNT 
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 BEN TROBATS
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 ENDERROCK dilluns
1:30 GAUDEIX LA FESTA

Dissabte
7:00 INFORM. 24H. MARESME
7:30 CAMINANT x CATALUNYA
8:00 DOSOS AMUNT
8:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
9:00 PAÍS Km0
11:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
11:30 PINTANT EL GRIS
12:00 SORTEIG Concurs Castells
13:00 GAUDEIX LA FESTA
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 CARRETERES
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 1MÓN.CAT, des de Mallorca
18:00 PAÍS KM 0
20:00 AL DIA CAP DE SETMANA
20:30 ESPECTACLE. Nàufrags. 
22:00 CAP ROIG FESTIVAL
22:30 L’ENTREVISTA
23:00 ENDERROCK TV 
0:00 GAUDEIX LA FESTA
0:30 CAMINANT x CATALUNYA
1:00 FORA DE LLOC
1:30 GAUDEIX LA FESTA
2:00 DE TEE A GRENN

Diumenge
7:00 DE TEE A GRENN
7:30 L’ENTREVISTA
8:00 GAUDEIX LA FESTA
8:30 CARRETERES
9:00 TOCATS PEL TALENT
9:30 L’ENTREVISTA
10:00 FORA DE LLOC
10:30 CARRETERES
11:00 MISSA DE MONTSERRAT
12:30 FUTBOL EN JOC
14:30 DIADA NACIONAL DE 
 CATALUNYA A MATARÓ. 
 OFRENA FLORAL
16:00 1MÓN.CAT, des de Mallorca

12:30 GAUDEIX LA FESTA
13:00 PINTANT EL GRIS
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 RESERVA BIOSFERA
15:00 L’ENTREVISTA D’ESTIU
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 LA BARCA DE L’ANDREU
16:30 L’ENTREVISTA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 FORA DE LLOC
18:00 GAUDEIX LA FESTA
18:30 PINTANT EL GRIS
19:00 LA BARCA DE L’ANDREU
19:30 CAMINANT x CATALUNYA
20:00 L’ENTREVISTA D’ESTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 FORA DE LLOC
21:30 LA BARCA DE L’ANDREU
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 PANTALLA OBERTA
23:30 TORHNA-LA A TOCAR SAM
0:00 INFORM. 24H. MARESME
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 PANTALLA OBERTA
2:00 INFORM. 24H. MARESME

Dijous
7:00 INFORM. 24H. MARESME
7:30 DOSOS AMUNT
8:00 LA BARCA DE L’ANDREU
8:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
9:00 TOCATS PEL TALENT
9:30 INFORM. 24H. MARESME
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 CARRETERES
13:00 CAMINANT x CATALUNYA
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 L’ENTREVISTA D’ESTIU
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 PANTALLA OBERTA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme

17:30 LA BARCA DE L’ANDREU
18:00 PANTALLA OBERTA
19:00 10 ANYS DE MATARÓ RÀDIO
 Des del Teatre Monumental
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 GAUDEIX LA FESTA
21:30 L’ENTREVISTA
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 10 ANYS DE MATARÓ RÀDIO
0:30 INFORM. 24H. MARESME
1:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
1:30 DE TEE A GRENN
2:00 INFORM. 24H. MARESME

Divendres
7:00 INFORM. 24H. MARESME
7:30 DE TEE A GRENN
8:00 DOSOS AMUNT
8:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
9:00 GAUDEIX LA FESTA
9:30 INFORM. 24H. MARESME
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 L’ENTREVISTA
13:00 ENDERROCK
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 DE TEE A GRENN
15:00 L’ENTRVISTA D’ESTIU
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 PINTANT EL GRIS
16:30 L’ENTREVISTA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 10 ANYS DE MATARÓ RÀDIO
19:00 L’ENTREVISTA
19:30 DOSOS AMUNT
20:00 L’ENTREVISTA D’ESTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
21:30 DOSOS AMUNT
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 BEN TROBATS
0:30 INFORM. 24H. MARESME
1:00 L’ENTREVISTA
1:30 CAMINANT x CATALUNYA

2:00 INFORM. 24H. MARESME

Dimarts
7:00 INFORM. 24H. MARESME
7:30 DOSOS AMUNT Versió llarga
8:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
9:00 DOSOS AMUNT
9:30 INFORM. 24H. MARESME
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
12:30 DOSOS AMUNT Versió llarga
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 INFORM. 24H. MARESME
14:30 L’ENTREVISTA
15:00 L’ENTREVISTA D’ESTIU
15:30 INFORM. 24H. MARESME
16:00 DOSOS AMUNT
16:30 RESERVA BIOSFERA
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 L’ENTREVISTA
18:00 DOSOS AMUNT Versió llarga
19:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
19:30 VIURE DES DE L’ESSÈNCIA
20:00 L’ENTREVISTA D’ESTIU
20:30 INFORM. 24H. MARESME
21:00 L’ENTREVISTA
21:30 GAUDEIX LA FESTA
22:00 INFORM. 24H. MARESME
22:30 BEN TROBATS
0:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
1:00 L’ENTREVISTA D’ESTIU
1:30 HIPSTERLAND
2:00 INFORM. 24H. MARESME

Dimecres
7:00 INFORM. 24H. MARESME
7:30 GAUDEIX LA FESTA
8:00 L’ENTREVISTA
8:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
9:00 GAUDEIX LA FESTA
9:30 INFORM. 24H. MARESME
10:00 BEN TROBATS
12:00 INFORM. 24H. MARESME
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El Fet a Mataró explora els llenguatges escènics 
Dansa, música, circ i teatre es combinen en set espectacles que es representaran a 
Can Gassol entre el setembre i el desembre

Teatre: Mireia Biel

   Les arts escèniques prenen for-
ça i es combinen com mai en la 
nova edició del cicle ‘Fet a Mataró’, 
que portarà a Can Gassol un total 
de set espectacles de joves crea-
dors de dins i fora de la ciutat que 
consolidaran aquesta proposta 
que promou i alimenta la creació 
i exhibició de la cultura del país.

El ‘Fet a Mataró’ posarà música 
i vida al passat fabril de Mataró i 
Catalunya amb ‘Fàbrica de sons’, 
una producció amb accent ma-
taroní que contextualitza l’èpo-
ca del boom tèxtil mitjançant la 
música coral del moment i que ho 
complementa amb dansa, poesia 
i música. El Cor Ciutat de Mataró i 
el Cor Cantiga ompliran de música 
les fàbriques, naus i colònies de 
fi nals del segle XIX sota la direcció 
de Jordi Lluch, Josep Prats i amb la 
dramatúrgia de Josep Rodri.

L’espectacle, que s’estrenarà 
el pròxim dia 18 de setembre al 
CaixaFòrum, es podrà veure a 

Mataró el 8 d’octubre i vol recór-
rer altres espais fabrils del país.

Dansa i circ
Can Gassol també serà l’escenari 
d’altres muntatges, que a partir del 
25 de setembre se succeiran a la 
ciutat. El jove creador Magí Serra 
i el seu ‘Furufufl u’, un espectacle 
de dansa que és “com un viatge en 
el qual la dansa més física i arqui-
tectònica va adoptant el moviment 
per explicar moments de la vida”.

El 2 d’octubre li prendrà el relleu 
Mateu Peramiquel, amb ‘Temps’, 
que al costat de la ballarina Julia 
Koneva mirarà d’explicar els fac-
tors del temps mitjançant la dansa 
i la música: “Tots sabem què és el 
temps fi ns que ens ho pregunten 
i llavors pensem en percepció, en 
velocitat, en espai...”.

La dansa també serà la prota-
gonista d’una altra de les grans 
apostes d’aquest ‘Fet a Mataró’, 
que portarà a la ciutat a la reputada 
coreògrafa Àngels Margarit el 17 de 
desembre. El Teatre Monumental 
serà l’emplaçament que Margarit 

utilitzarà per a presentar al públic 
les seves dues noves peces ‘Back 
Àbac i Loopapool’.

Circ per partida doble
Com ja va sent habitual, el cicle 
també tindrà un racó per al circ, 
que serà present en aquesta nova 
edició del ‘Fet a Mataró’. En aquest 
cas serà, de la mà d’Atempo Circ i 
Marasma Zibra, que el 27 de no-
vembre oferiran un assaig obert 
de ‘Pulso’, el seu nou espectacle, 
i també gràcies a la Companyia 
ES Eva Szwacer i Emiliano Alessi 
que presentaran ‘Polos’.

Qui tancarà aquest certamen 
serà el ja tradicional Circ de Nadal, 
que se celebrarà els dies 28 i 29 de 
desembre al Teatre Monumental 
amb una proposta conjunta de 
Nacho Flores, Circ Bombeta i 
Cronopis.

Menar, l'espectacle que havia 
d'inaugurar el cicle, es va suspen-
dre la setmana passada a causa de 
la lesió de Roser Tutusaus, una de 
les protagonistes juntament amb 
Joan Català.

La roda de premsa de presentació del 'Fet a Mataró' Mireia Biel 
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Molt bones sensacions dels Capgrossos
Els blaus signen a Sabadell el 3 de 9 com a millor castell i hi afegeixen el 5 i el 7 de 8

Castells: Cugat Comas

   Sabadell és el primer examen de setembre. No tant 
de recuperació, com els d'educació, sinó més aviat 
de prova de nivell. La Festa Major de la co-capital 
vallesana és una diada clàssica en el calendari dels 
Capgrossos que hi han portat un castell de 9 en els 
anys de més bona forma o n'han sortit decebuts els 
anys menys granats. Aquest 2016 la Plaça de Sant Roc 
va ser propícia amb el 3 de 9 que els de la camisa 
blava van segellar en segona tanda, acompanyat del 
primer 5 de 8 del segon tram, del 7 de 8 i el pilar de 
6. Una seqüència de mèrit que estrena un setembre 
intens que desembocarà en el Concurs de Tarragona, 
amb aspiracions de gamma extra.

Els mataronins van obrir boca amb un 5 de 8 serè 
i apamat, en la línia en què han anat ensenyant du-
rant tot l'any. La catedral presenta bona cara i és una 
sortida contundent per obrir una diada com la de 
Sabadell. El pas previ necessari per al primer castell 
de nou del segon tram. Gràcies a l'ajuda de les altres 
colles a la pinya va poder anar amunt al segon peu, 
amb les bones mides entre rengles com a millor aval. 
El castell va pujar més remenat del que acostumen 
a ser els de blau, però amb l'entrada de la canalla va 
acabar per blindar les distàncies, reforç que va fer 
falta després en una baixada de tremolí constant i 
alta exigència al nucli del folre. 3 de 9 descarregat, 
però, al cap i a la fi . El cinquè del curs.

El 7 de 8 anual
En tercera ronda els de blau van voler optar pel 7 de 
8, un castell que s'exigeixen un cop a l'any i permet 
disposar més material casteller que amb alguna altra 
estructura. Amb estrenes a diferents nivells, el cas-
tell suposava també rodatge i preparació per un 9 
de 8 que hauria d'arribar al Concurs, a tot estirar. 
Ortodox de mida i només remenat amb tot dalt, i 
lleugerament, el set es va completar amb ofi ci dei-
xant pel fi nal el pilar de mèrit que fi nalment va ser 
de 6 i no de 7 amb folre, com s'havia anunciat en 
un primer moment.

A Sabadell els de blau van compartir plaça amb 
els Castellers amfi trions, que van desmuntar dos 
cops el 3 de 9 amb folre però van signar 5 i 7 de 8, 
els Minyons de Terrassa que van brillar amb els dos 
castells de 9 i el 9 de 8 i els Castellers de Barcelona, 
que van coronar la catedral com a millor moment.

Capgrossos 

Els Capgrossos no paren i aquest cap de set-
mana tenen doblet d'actuacions, dissabte al 
migdia a Alella i diumenge, Diada Nacional 
de l'Onze de Setembre, seran per tercer any 
al Born a la diada de 1714 que amfitriona la 
Jove de Barcelona i també comptarà amb els 
Castellers de Vilafranca. La cita, en un dia tan 
important en la que centenars de mataronins 
seran –igual que la colla– a la mobilització so-
biranista, podria suposar un pas més pels blaus 
que treballen castells com el 4 de 9 i el pilar de 
7, a més del 9 de 8.

La Diada, al Born
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Sèniors

Transició històrica

Sigui quina sigui la situació política 
de Catalunya, fora o dins d'Espa-
nya, la creació d'una Catalunya 
segle XXI, no serà liderada per 
partits polítics, quins membres 
s'han convertit en fidels criats del 
poder econòmic que els condici-
ona. Històricament la classe po-
lítica sempre ha estat al servei de 
les classes dominants, excepte en 
períodes curts de transició, en els 
que grups minoritaris de la societat 
civil, varen endegar canvis socials, 
que van fer possible, a poc a poc, 
canviar les estructures de poder 
existents. Aquesta circumstància es 

va produir en la transició del feu-
dalisme al capitalisme, liderat per 
una burgesia innovadora i creativa, 
que amb la revolució industrial i 
el descobriment de la màquina de 
vapor, van fer possible crear un nou 
model de producció, més adequat 
per cobrir les necessitats bàsiques 
de la població.

Segons Marx una formació so-
cial no desapareix, abans que hagi 
desenvolupat totes les seves forces 
productives i mai n'apareix una 
de nova que prèviament no s'ha-
gi incubat dins de l'actual. És per 
això que la humanitat només es 
planteja noves tasques quan les 

condicions materials per al seu 
desenvolupament ja existeixen o 
estan en vies de ser-ho. Aquesta 
situació pronosticada per Marx, 
avui dia té plena actualitat. 

El sistema capitalista s'esgota 
i ha de ser substituït per un nou 
model de producció, que tot i que 
ningú sap com serà, es podria in-
icialment apostar per l'autosu-
ficiència territorial, basada en la 
vida local 24 hores, com un camí 
d'antuvi aconsellable.

JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

T

25 ANYS
13.000 IMMOBLES GESTIONATS

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

www.sucasa.es

4129

www.sucasa.es

4129

T296.000€

LOCAL INDUSTRIAL
Ref. 12565 CENTRO. PL. CUBA: 365m2+ despachos. Zona 
activa y de mucho paso. Fuerza/muelle carga, acceso camio-
nes / aparc. clientes, Altura 4 mts. Vestuarios.2 baños. Acumu-
lador tarifa nocturna. Ofrecemos la mejor fi nanciación.

255.000€

FRENTE PARC CENTRAL
Ref. 12478 JUNTO PARC CENTRAL: La mejor ocasión del 
momento. 8ª piso perfectamente orientado. Vistas únicas. 
Exterior. 100 m2. Bien orientado. 4 dor. Amplio salón. Balcón/
terraza. Cocina nueva. Suelos Parquet. Parking incluido.

T

SITUACIÓN PRIVILEGIADA

215.250€

Ref. 12515 PARC CENTRAL: Vivienda 85m2 IMPECA-
BLE. Distribución muy acertada. Bonita decoración. Gran salón 
comedor con terracita ideal veranos. Cocina equipada. Dormit. 
dobles. Armarios empotr Baño muy amplio, Balcón posterior, 
parquet. Calefacción. Carpintería interior en roble y exteriores 
aluminio. A/A. Parking incl. Ocasión!       
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Lloll Bertran en un moment de 'El Florido Pensil'

Anna Aluart 

El cicle portarà nou muntatges a l'espai d'Argentona que mesclaran teatre, música i 
dansa entre l'octubre i el desembre

La versió femenina de 'El Florido Pensil' serà el 
plat fort de la nova temporada de La Sala

 La versió femenina d'El Florido 
Pensil serà el gran reclam de la 
programació estable de tardor-
hivern de La Sala d'Argentona. La 
cita serà el 14 d'octubre i perme-
trà veure actrius com ara Isabel 
Rocatti, Lloll Bertran o Victòria 
Pagès. En total, aquesta tardor hi 
ha programats nou muntatges.

La música arribarà el 24 

d'octubre amb la presentació del 
nou disc d'Ivó Oller Group. Un 
altre dels principals reclams serà 
l'espectacle Shaking Shakespeare 
(4 de novembre), en què es fusi-
onaran el teatre i la música amb 
textos de l'escriptor britànic.

La dansa i la poesia musical se-
ran les protagonistes de l'especta-
cle adreçat als més menuts amb 

el títol de Dot (13 de novembre).
El teatre dramàtic d'El llarg dinar 
de Nadal, es podrà veure el 25 de 
novembre. Dos muntatges musi-
cals serviran per cloure la tempora-
da. El 30 d'octubre tornarà la suite 
Argentona, obra de Pere González, 
mentre que el 17 de desembre la 
Big Band Jazz Maresme oferirà el 
Concert de Nadal. | Red-A.C.

Adreça web del banner invertit:

http://onacustica.net/

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

GRATIS

• NO UTILITZAR aquesta butlleta per participar al concurs. Les revistes són per a tothom. Gràcies.
* El premi caduca als 30 dies

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

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

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

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

GUANYADOR DEL CONCURS PARAULA i BANNER INVERTIT:
CRISTINA MONFERRER VERA

concursos
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MATARÓ SECTOR RESIDENCIAL CHALET EN VENTA

iluro
AGENCIA INMOBILIARIA

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

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

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

www.gorrizassociats.com www.facebook.com/GorrizAssociatsf

T. 93 790 96 09
info@gorrizassociats.com

Planta baixa reformada, 3 habitac. (1 doble), 
1 bany amb dutxa, cuina independent, saló-
menjador 20m2, safareig cobert, pati 10m2, 
petit traster 6m2, és tot eléctric.  550€/mes

Ref. P1922 MATARO-RDA.CERVANTES

Local de 69m2 de superfície, 1 bany pe-
tit, just al Centre i a peu de carrer. Molt 
bona oportunitat!! 550€/mes

Ref. P1781 MATARO-CENTRE
Fantàstic àtic amb ascensor, 3 habitacions (2 
dobles), 1 bany, saló-menjador de 20m2, cui-
na, safareig cobert, gas natural, calefacció, 
a.a., traster i terrassa de 30m2.  650€/mes

Ref. P1693 MATARO-ROCAFONDA

Ref. P1688 MATARO-MOLINS
Local de 80m2 de superfi cie, amb un 
bany petit, entrada gran per descarregar, 
inclou llum i aigua. 400€/mes

Ref. P1958 MATARO-ROCABLANCA
Pis reformat de 90m2, 3 habit, 2 banys (ban-
yera hidromassatge i dutxa), saló menjador 
de 30m2, cuina offi ce oberta, calefacció, 
safareig, ascensor, parquet.    700€/mes 

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

Ref. P1889 MATARO-CENTRE
Local per a ofi cina amb dos departaments, 
un bany, persianes elèctriques, fi nestres 
d'alumini, inclou aigua i llum. Està comple-
tament moblat! 445€/mes
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La directora de cinema Isabel Coixet. La font picant Cedida 

 La fi nca El Bell Recó, escena-
ri habitual de casaments i altres 
celebracions, s'ha transformat en 
un plató per tal de gravar els inte-
riors de la nova pel·lícula d'Isabel 
Coixet, 'The Bookshop'. La direc-
tora catalana ha escollit aquest 
emplaçament per fi lmar-hi al-
gunes escenes del seu nou fi lm, 
basat en la novel·la homònima 
de Penèlope Fitzgerald i am-
bientada en el poble anglès de 
Hardborough, que narra la histò-
ria de Florence Green, una dona 

 Dos anys després de la pri-
mera edició, l'entitat Natura ha 
convocat la segona edició dels 
Premis Natura Maresme i Natura 
Argentona, amb l'objectiu de po-
tenciar i consolidar les actuaci-
ons en la preservació i millora 
del medi natural i el paisatge de 
la zona. 

En la primera edició, es va re-
conèixer el sindicalista Pep Riera 
i la tasca de rehabilitació i restau-
ració del Grup de Fonts d’Argen-
tona.  | A.C

El Bell Recó s'ha transformat en un plató per gravar els 
interiors de 'The Bookshop'

Reconeixen la tasca de 
preservació del medi

decidida a dur a terme el somni 
que ella i el seu marit desaparegut 
van concebre quan es van conèi-
xer: obrir una llibreria.

Allò que comença sent la con-
secució d'aquest somni topa amb 
la implacable oposició de la gent 
del poble.
El repartiment del fi lm, encapçalat 
per l'actriu Emily Mortimer, comp-
ta també amb la nord-americana 
Patricia Clarkson, Bill Nighy i els 
actors espanyols Jorge Suquet, 
Gary Piquer i Charlotte Vega.| A.C

Isabel Coixet roda el seu nou 
film a Argentona

Convocats els Premis 
Natura Maresme i 
Natura Argentona

Cedida 
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FINANCIACIÓN HIPOTECARIA A SU MEDIDA

    

Ref: 2389 Cerdañola: 2º piso de altura 
reformado y en avenida principal, 2 hab 
dobles, cocina indep con galería balco-
nera, amplio salón. Soleado, exterior y 
zona con todos los servicios. 80.000€

BUENA COMPRA

Ref 2360: Cerdañola: Planta baja 100m2, en-
trada indep., 4 hab (2 dob) cocina oficce i, 1 
baño. Patio a nivel y terraza sup. para actua-
lizar con muchas posibilidades.105.000€

SIN VECINOS OPORTUNIDAD

Ref 2175: Rocablanca: Planta baja grandes 
dimensiones, 4 hab (2dobles), gran salón, 
cocina indep., 1 baño compl. Reformado y 
comunidad reducida.  106.000€

OPORTUNIDAD

EN EXCLUSIVA

Ref. 2380: Cerdañola: Gran ocasión, todo 
reformado y ext., 3 hab. (2 dobles), salón 
comedor, balcón, cocina offi ce, gale-
ría, 1 baño, calefacción. Comunidad 
reducida y vistas. 112.000€

REFORMADO Y EN EL CENTRO

Ref. 2238: Centro: Piso completamente 
reformado y en edifi cio con ascen-
sor, 2 hab, salón comedor con salida 
a balcón, cocina indep, suelos parket. 
Exterior y junto a la Estación. 146.000€

Ref. 2396: Centro-Havana: Espectacular 
piso con terraza de 40m2, gran salón co-
medor con balcón con vistas despeja-
das, todo exterior y sol. Comunidad redu-
cida y a 10min. de la playa.   166.000€

ÁTICO CON TERRAZA EN LA HAVANA

JUNTO PLAZA ITALIA

Ref. 2397: Via Europa: Piso con parking y 
zona comunitaria, 2 hab, 2 baños, amplio 
salón con balcón, cocina offi ce indep., 
suelos parket, calefac., aire acond., as-
censor. Comunidad reducida. 174.000€

Ref 2390: Semi Centro: Piso alto con as-
censor y terrza a nivel de 70m2., 3 hab., 
cocina offi ce indep, salón comedor 
con salida a terraza íntima, 2 baños. 
Completamente soleado. 205.000€

CON TERRAZA A NIVEL EDIFICIO DE RECIENTE CONSTRUCCION

Ref. 2391: Centro: Piso defi nitivo de ima-
gen impecable: 90m2 distribuidos en  3 
hab, dos baños, cocina ofi cce indep, 
salón comedor con balcón, parket, cale-
facción. No dude en visitarlo!! 224.000€

Ref. 2386 - PERAMÁS: PISO CON 
ASCENSOR PARA ACTUALIZAR A 
SU GUSTO. 3 habitaciones, salón 
comedor con balcón tipo terraci-
ta, cocina offi ce independiente 
con galería anexa. Junto a zona 
verde. No dude en visitarlo!

EN EXCLUSIVA: OPORTUNIDAD  POR ZONA Y PRECIO 88.000€

ÁTICO CON ASCENSOR

IMMO NOVA

IMMO NOVA

IMMO NOVA

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

TENEMOS LAS LLAVES DE TU HOGAR: www.immo-nova.es
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Un indigent a Arenys de Mar. Els pneumàtics Cedida  Cedida 

 El nombre d'indigents que pas-
sen la nit als carrers d'Arenys de 
Mar augmenta en els darrers me-
sos. Així ho ha confi rmat la regido-
ra de Benestar Social, Isabel Roig.

Roig ha afi rmat que aquests in-
digents que es veuen al carrer s’hi 
ha de sumar altres que no són tan 
visibles. Donat que el nombre de 
persones sense sostre ha augmen-
tat, la regidora ha recordat que 
l’objectiu és tirar endavant una 
radiografi a de la situació al poble 
per tal de posar-hi els recursos 
necessaris. Aquest estudi es farà 
a partir d’aquest mes de setembre 
amb el suport d’Arrels Barcelona, 
entitat sense ànim de lucre que es 
dedica precisament a fer censos 
de gent que viu al carrer. 

Isabel Roig assegura que hi ha 
casos preocupants, ja que hi ha 

La Fundació Arrels col·laborarà per elaborar un cens i 
trobar solucions pels afectats 

Augmenta el nombre 
d'indigents a Arenys de Mar

 L'Agència de Residus de 
Catalunya no es farà càrrec de la 
retirada dels pneumàtics a Arenys 
de Mar. Així ho ha anunciat el di-
rector, Josep Maria Tost, a l’alcal-
dessa, Annabel Moreno, i la regido-
ra de Medi Ambient, Laia Martín. 

Laia Martín ha explicat que li 
han exposat la situació i que des 
de l’Agència de Residus entenen 
que hi ha un problema important 
a nivell mediambiental. Tot i això, 
han remarcat que la solució només 
està en mans de l’Ajuntament, tot 
i que s’han compromès a parlar 
amb gestors i empreses que s’en-
carreguen de fer aquest tipus de 
tasques per intentar que no surti 
tan car. Josep Maria Tost també 
diu que parlarà amb el conseller 
de Medi Ambient per veure si es 
pot facilitar algun tipus d’ajuda 
econòmica.

Mentrestant, des de l’Ajunta-
ment es continuarà requerint a 
la família propietària del terreny 
que el netegi. Martín recorda que 
assumir aquesta tasca suposaria 
al consistori entre 35.000 i 80.000 
euros. Laia Martín recorda que és 
un cas que s'origina fa més de 10 
anys i es mostra preocupada pel 
fet que no s'hagi pogut solucionar 
en tot aquest temps. Red.

Intentaran que 
l'Ajuntament rebi ajuda 

L’Agència de Residus  
no retirarà els 
pneumàtics

molts indigents que viuen al car-
rer que no volen rebre ajuda ni 
de Serveis Socials ni de la policia.

D’altra banda, la regidora ha 
anunciat que Arenys de Mar ha 
entrat a formar part de la Xarxa 
d’Habitatge Social de la Diputació 
de Barcelona. Gràcies a aquesta 
xarxa, l’organisme supramunicipal 
ajudarà l’Ajuntament en la gestió 
i generació de treball per a la re-
habilitació de pisos que poden 
tenir un ús social. La idea és que 
les feines les puguin fer entitats 
del tercer sector o que es creïn 
cooperatives. 

Recordem que a Arenys de Mar 
hi ha actualment més de 1.300 pi-
sos buits i que l’Ajuntament els vol 
destinar a lloguer. De fet, disposa 
de 4 milions d’euros que serien per  
a lloguer social. |Redacció 

Torna el Mercat de la Flor i el 
Jardí a Llavaneres

 Després que les dues darreres 
convocatòries s'hagin realitzat al 
passeig marítim de Llavaneres, du-
rant el mes de setembre, el mercat 
de la fl or i el jardí tornarà al cen-
tre del poble, però canvia la seva 
ubicació per col·locar-se al passeig 

de Mare de Déu de Montserrat. 
El mercat, que se celebrarà du-

rant el dia 18, és una bona opor-
tunitat per conèixer les empreses 
locals i forànies del sector i com-
plementar llars i jardins amb tota 
mena de fl ors i plantes.  Red.
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Una imatge d'un hotel al Maresme.  Cedida 

 Els hotels del Maresme i del 
Garraf han arribat al 95% d'ocu-
pació durant aquest mes d'agost. 
Es tracta d'una xifra similar a la de 
l'agost del 2015 en el cas de mu-
nicipis com Sitges, però en canvi 
suposa un increment de cinc punts 
a la costa del Maresme. 

El sector ho atribueix al creixe-
ment del turisme familiar, i espe-
cialment a la inestabilitat política 
que es viu al nord d'Àfrica i a pa-
ïsos com Turquia. D'altra banda, 
els càmpings de la costa han tin-
gut un agost "fabulós" i han arri-
bat al 100% d'ocupació gràcies al 
bon temps. 

5 punts més que el 2015
A la costa del Maresme aquest 
mes d'agost ha estat el millor en 
molts anys pel que fa a l'ocupació 
hotelera. Segons el president del 
gremi d'hostaleria de la comarca, 
Jordi Noguera, l'ocupació ha estat 
aproximadament del 95%, una xi-
fra que suposa un increment de 
cinc punts respecte a l'assolida 
en el mateix mes de l'any passat.

Noguera justifi ca aquest incre-
ment per un repunt del turisme 
familiar i, especialment, per la 
inestabilitat política que es viu 
al nord d'Àfrica i a països com 

Els hotels del Maresme augmenten en cinc 
punts l'ocupació respecte de l'estiu passat

Turquia, per exemple. "La inse-
guretat en aquestes zones ha fet 
que, majoritàriament, francesos i 
italians s'hagin abocat de ple a la 
nostra zona turística", assenyala.

Més turisme familiar
Tot i que l'increment del públic 
francès ha estat el més signifi catiu 
aquest estiu, Noguera també ha 
destacat la recuperació del turisme 
interior amb un "creixement nota-
ble" de famílies catalanes i espa-
nyoles que han escollit el Maresme 
per passar uns dies de vacances. 

Pel que fa al perfi l del turista, 
Noguera assegura que “és molt di-
vers” però que el majoritari aquest 
mes d'estiu seria una família amb 
nens provinent del centre d’Euro-
pa, seguit del turisme juvenil que 
encara és molt important al litoral 
del Maresme.

Agost "fabulós" als càmpings 
Els càmpings de la costa barce-
lonina - Maresme, Garraf i Baix 
Llobregat – han registrat un mes 
d'agost "fabulós" i "excel·lent", ar-
ribant al 100% d'ocupació, segons 
ha explicat el president de l'Asso-
ciació de Càmpings de la demar-
cació de Barcelona, Francesc de 
Caballé. Els càmpings d'interior 

han arribat al 90% d'ocupació. Les 
bones xifres es deuen a un mes 
amb "calor" i "sense pluges". "Les 
pluges sempre espanten la gent", 
subratlla Caballé. D'aquesta ma-
nera, els càmpings milloren les 
dades d'un juliol "que no va ser 
massa bo" i que va acabar amb 
una ocupació d'entre el 50% i el 
60% en molts càmpings.

El turista francès, el més comú
Els principals turistes de càmping 
d'aquest agost també han estat els 
francesos. El rànquing està seguit 
per holandesos, alemanys, belgues 
i italians. "Els anglesos han desapa-
regut del mapa i pràcticament no 
se’ls ha vist", subratlla Caballé. Un 
dels fenòmens de l'estiu ha estat 
l'augment de les furgonetes estil 
"Camper", utilitzades sobretot per 
francesos i alemanys.

Els càmpings, però, han notat 
una caiguda molt dràstica entre 
els dies 26 i 27 d’agost, quan anys 
enrere la sortida de turistes  dels 
càmpings es produïa de forma més 
esglaonada. 

El sector preveu tornar a regis-
trar una punta d'ocupació durant 
els primers quinze dies de setem-
bre, amb el descens de preus del 
fi nal de l'estiu.

Els hotelers destaquen apunten al turisme familiar com la causa de les bones xifres en 
un estiu especialment bo per als càmpings de la costa
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OFICINA CENTRE: C. Jaume Recoder, 4 , Local 1 · T 690 284 089 · babn6@tecnocasa.es

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

OFICINA MOLINS I CIRERA: C/ Miquel Biada, 115 · T. 935 128 660 · babn5@tecnocasa.es

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

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

VALORACIONS
GRATUÏTES

*HIPOTECA AL

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

ASSESSORAMENT FINANCER GRATUÏT

CINC SENIES (Ref. habitaclia 
9931002058463). 2 Terrenys agrícoles de 

5327m2 al camí de les cinc sénies.
Bona oportunitat per preu. 

74.000€

PLÇ. FIVALLER (Ref. 205337). Pis semi 
nou del 2006 amb ascensor, 56m2 distri-
buïts en 2 hab., cuina, bany i ampli salo. 

Pàrquing i traster op. 

109.990€

CIRERA (Ref. 206340) Primer pis 
independent estil caseta, 120m2, 3 hab. 

menjador, cuina offi ce, pati, 2 banys 
complets i 1 de cortesia, terrassa solàrium 

amb vistes panoràmiques i despatx. 
155.000€

CERDANYOLA NORD (Ref. : 198928).
Planta baixa de 72m2, 3 dormitoris, bany, 

cuina i galeria.
Per entrar a viure!

78.500€

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

Intermediarios independientes en préstamos y créditos - Red en franquicia - Cada sociedad franquiciada tiene su propio titular y es independiente del franquiciador

 R
ed

 e
n 

fra
nq

ui
ci

a
 - 

C
a

d
a

 so
ci

ed
a

d
 fr

a
nq

ui
ci

a
d

a
 ti

en
e 

su
 p

ro
p

io
 ti

tu
la

r y
 e

s i
nd

ep
en

d
ie

nt
e 

d
el

 fr
a

nq
ui

ci
a

d
or

PLA D’EN BOET (Ref. 209336).
110m2. 4 habitacions, 2 banys, ascen-

sor, llar de foc, cuina offi ce,
molt lluminós. 
110.000€

PERAMAS (Ref.209694) Quart pis amb as-
censor,100 m2 distribuïts en 4 hab., 2 banys, 
cuina amb galeria, ambli balcó, completa-
ment exterior amb vistes a Plç.Catalunya. 

129.990€

ELS MOLINS (Ref. 211962). Pis 100m2 en 
fi nca amb ascensor, 4 hab. saló-menjador, 2 
balcons, cuina independent, safareig i bany 
complet. Bona distribució. Per entrar a viure.

139.000€

CERDANYOLA NORD (Ref.: 211349).

Pis de de 75m2, 3 dormitoris, cuina i 

bany. Ideal per a primera vivenda!

96.000€

EE

T T

T

T T
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El marxador Jesús Ángel García Bragado, del CA Laietània.  Daniel Ferrer 

Chuso García Bragado, 
una vida 'en marxa'

 Mireia Biel

 Set Jocs Olímpics. Set cites amb els millors espor-
tistes del món. Set somnis que s'acompanyen de 
desenes d'esdeveniments internacionals més que 
han fet de Jesús Ángel García Bragado, l'esportista 
espanyol més carismàtic d'aquests Jocs Olímpics 
de Rio de Janeiro. 

García Bragado va començar a practicar la marxa 
a Madrid, la seva ciutat natal i pocs anys després ja 
va participar en els Jocs de Barcelona'92, una expe-
riència "única i inoblidable", com recorda ell ma-
teix, que després va traslladar-se a Catalunya, on ha 
desenvolupat la seva carrera esportiva.

García Bragado fa més de vint-i-cinc anys que es 
va iniciar en el món de la marxa. En aquest temps, 
s’ha convertit en una llegenda de l’atletisme espa-
nyol, però com es pot mantenir un esportista en l’alt 
rendiment tant temps? “L’entrenament constant és 
la clau, però es tracta de gaudir del que un fa, de co-
nèixer les seves limitacions, sobretot arribats a una 
certa edat”, relata l’atleta. 

Però també és cert, per a García Bragado, que “des 
de Barcelona’92, cada estiu he hagut de preparar un 
campionat internacional important i per a mi s’ha 
convertit en quelcom habitual, també la preparació 
per als Jocs Olímpics, tot i que sempre ho faig amb 
molta il·lusió”.

La il·lusió, és, per García Bragado, l'ingredient clau 
i indispensable per a seguir endavant en carreres 

esportives llargues. "Jo entreno per tenir uns resul-
tats, però estic en un moment que sobretot neces-
sito gaudir del que faig, potser deixant més enrere 
aquell sofriment més habitual en esportistes joves", 
explica l'atleta, que d'altra banda té molt clar que 
"sense il·lusió no s'arriba enlloc" i que és necessària 
per "seguir dia a dia". 

Emotiu reconeixement

“La rebuda que em van fer els companys és un agraï-
ment que guardaré sempre", assegura García Bragado

Més conegut com a Chuso, García Bragado va 
obtenir la vintena plaça en els 20km marxa, un 
resultat correcte. El que va convertir els Jocs de 
Rio en especials va ser l'emotiva rebuda que va 
rebre: "Va ser brutal veure tots aquells companys 
esportistes esperar-me, un agraïment molt profund 
que guardaré sempre".   

APUNTS

Defineix-te: Exigent, conciliador

Un llibre: 'La catedral del Mar' d'Ildefonso Falcones

Una pel·lícula: Sóc fan de les pel·lícules de Marvel

Un viatge: Nova York

Un esportista: Manel Estiarte

Un repte: Crear una escola d'atletisme

Perfils
www.totmataro.cat/perfil
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COMPRAMOS TU PISO • SOLUCIONAMOS EMBARGOS

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

80.000�

C.E. en trámite 86.000€

REF. 4434 ZONA CERDAN-
YOLA. Piso con ascen-
sor,  3 hab. 2 dobles, 1 
baño completo con du-
cha, salón con balcón 
exterior, cocina formica y 
galería.  OCASIÓN.

80.000�

C.E. en trámite

80.000�

C.E. en trámite

80.000�

C.E. en trámite

80.000�

C.E. en trámite

REF. 6199 MOLINOS. Piso 
reformado con ascensor,  
con 3 habitaciones, un 
baño completo con ducha, 
cocina lacada con galería, 
balcón exterior. OPORTU-
NIDAD.

REF. 2448 EIXAMPLE.
Piso  reformado de 110 
m2 y terraza de 150m2 
con ascensor, cocina 
offi ce y galería, 4 hab. 2 
dobles, suelos de vinilo, 
trastero, calefacción co-
munidad reducida.

REF. 1387 CAMÍ DE LA 
SERRA. Gran piso de 
140m2 con  pk incluido, 
4 hab. 2 dobles, 2 baños 
completos, cocina offi ce 
y galería, a.a y calefac-
ción. Comunidad reduci-
da. OPORTUNIDAD.

REF. 2452 VIA EUROPA-
LLANTIA. Excelente piso 
semi- nuevo con pk in-
cluido, terraza de 20m2 y 
balcón exterior grande, co-
cina offi ce de 15m2, 3 hab. 
1 tipo suite, 2 baños com-
pletos, calefacción, ascen-
sor. OPORTUNIDAD.

80.000�

REF. 2447 - MATARÓ - EIXAMPLE
C.E. en trámite

80.000�

REF. 5116 CIRERA. To-
talm. reformado de dise-
ño, persianas eléctricas, 
salón comedor 30m2, 
cocina integrada, gale-
ría, baño y aseo, 4 hab., 
suelos parquet, ascen-
sor, mejor que nuevo, pk 
y trastero opcional. 

C.E. en trámite 192.000€

80.000�

C.E. en trámite

REF. 2446 Z. PERAMÀS. 
Piso alto con ascensor y 
vistas increíbles al mar y 
ciudad, 3 hab. 2 dobles, 
baño con ducha, cocina y 
galería anexa, bien con-
servado. 

112.000€

128.000€

199.000€

224.000€

80.000�

C.E. en trámite 165.000€

REF. 4424 Z. ROCABLAN-
CA. Piso grandes dimen-
siones, balcón tipo terra-
cita, vistas a zona verde, 
3 hab. + despacho, baño 
completo y aseo, cocina 
offi ce con galería, calefac-
ción y ascensor.

CASA MÁS 2 LOCALES DE 150M2. CADA UNO. 
Un total de 5 habitaciones, 2 baños 1 es 
tipo suite, 1 aseo, comedor de 35m2, tie-
ne terraza y balcón exterior, cocina offi ce 
y trastero.

315.000€

T. 937 965 148

EXCELENTE OPORTUNIDAD

238.000€
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Serietat i efi càcia 
al millor preu

T. 93 757 83 83

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

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

Espectacular unifamiliar de 350m2, disposa de 4 habitacions + 1 estud, 4 
banys, cuina americana, llar de foc, calefacció, aa/cc, armaris encastats, 2 
terrasses i preparada per posar ascensor.                                              T2.02159

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

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

Excel.lent pis totalment reformat de 75m², 2 habitacions, 1 bany complet, 
cuina offi ce, saló menjador amb sortida a balcó, calefacció, terres de par-
quet, tancaments d’alumini, ascensor. Millor que nou!!                         T1.50355

Mataró. Cent�e 153.000€

Pis tot exterior reformat acabats d’alta qualitat 100m², 4 habit. (3 d), vesti-
dor, 1 bany amb dutxa + 1 de servei, saló menj. amb cuina integrada, gale-
ria, balcó, aa/cc, parquet, tanc. d’alumini, persianes elèctriques, ascensor, 
pàrquing i traster opc. Millor que nou!!!!                                      T1.51036

MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:

Magnífi c i modern baix 100m², 3 habit (1 doble amb vestidor), 2 banys 
complets, saló menjador amb cuina integrada, aa/cc, terres parquet, tanc 
d’alumini, pàrq. 45m² privat directe, traster. Entrar a viure!!                T1.50909

Mataró. Cent�e 248.750€

Mataró. Cirera 192.000€ Mataró. Eixample

Pis exterior de 110m², 4 habit (2 dobles), 2 banys compl. reformats, cuina office 
13m², saló menj. 27m² , xemeneia elèctrica, galeria, balcó, aa/cc, terres parquet, 
tanc. d’alumini, ascensor, traster, excel.lent terrassa de 150m²!!!       T1.50983

219.000€

Mataró. Vista Aleg�e 300.000€

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

Pis reformat amb distribució totalment funcional de 55m², 2 habit., 
1 bany complet, cuina offi ce, saló menjador amb balcó, aa/cc, tanc. 
d’alumini, pàrquing opcional, ascensor, Millor que nou!!        T1.50396

Mataró. Cirera 122.300€
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T1.50708 - Mataró. Centre. Excel.lent pis no-
més 4 veins de 75m², 3 habit, 1 bany complet, 
saló de menjador de 25m² amb sortida a balcó, 
cuina offi ce, aa/cc, tancaments d’alumni, ga-
leria, tot exterior molt assolellat!!      127.300€

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

            

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

Cases i pisos de llog�er
T1.10360 Mataró. Centro. Habitación individual de 
15 m², tiene derecho a cocina y baño compartido en 
espacio común. Está totalmente amueblada - ideal 
para estudiantes !!!!                                   300€/Mes

T3.02774 Mataró. Centre. Local de 50m² de super-
fi cie. Ideal para ofi cinas o servicios. Está amuebla-
do!!! Oportunidad!!                                      370€/Mes

T3.02926 Mataró. Centre. Local de 80m² con alma-
cén de 35m², 1 baño, persina eléctrica, Ideal para 
servicios o despacho!!!!                               400€/Mes

T3.02897 Mataró. Centre.  Local de 100 m² de su-
perfi cie, actualmente centro de estética, en muy buen 
estado!! Bien situado!!!!                              500€/Mes 

T3.03888 Mataró. Centre. Local de 105 m² en se-
gunda línea comercial, dispone de 1 baño y aa/cc. 
IMPORTANTE CONDICIONES DE PAGO: Primer año: 
450€/Mes -                           Segundo año:  550€/Mes

T1.04100 Mataró. Eixample. Piso de 50m², tiene 1 
habitación con armario empotrado, 1 baño completo, 
cocina offi ce, salón comedor con salida a balcón, aa/
cc, cierres de aluminio, ascensor, parking y trastero 
incluido. Piso muy luminoso!!                       550€/Mes

T1.10394 Mataró. Cirera. Piso totalmente amueblado de 
55m², 2 habitaciones, 1 baño completo con ducha, cocina 
americana, salón comedor con salida a balcón, aa/cc, as-
censor, Para entrar a vivir !!                                      575€/Mes

T1.10365 Sant Vicenç de Montalt. Piso amueblado 55 
m², 1 habitación, 1 baño, cocina americana, calefacción 
y ascensor. Zona comunit. piscina y parquing!!! Vistas a 
montaña!! Disponibilidad Septiembre!!!!          590€/Mes

T1.10103 Caldes d’Estrac. Centre. Fantástico piso 100m², 
4 habitaciones (2 dobles) 2 baños, cocina offi ce, aa/cc, 
cierres de madera, galeria, 2 terrazas de 15m² i parking 
opcional. Todo amueblado. Muy soleado!!!Posibilidad de 
alquilar por temporada!!!!                                      650€/Mes

T3.02821 Mataró. Centre. Local de 200 m², 2 baños, antes 
centro médico. Muchas posibilidades!!!                800€/Mes

T1.10387 Mataró. Centre. Piso reformado todo exterior de 
90m², 4 habitaciones, 2 baños completos, cocina offi ce, 
salón comedor con salida a balcón, galería, calefacción, 
ascensor, Muy luminoso!!!                                        850€/Mes

T1.10322 Mataró. Centre. Piso obra nueva 65 m², de 2 ha-
bitaciones, 1 baño con ducha, cocina americana equipada, 
aa/cc y calor por bomba aire, aislamiento térmico, placas 
solares y ascensor. Preciosa terraza 60m²!!!        850€/Mes

T1.10373 Canyamars. Precioso dúplex de 135 m² de 
superfi cie con 5 habitciones, 2 baños, cocina indepen-
diente, calefacción, chimenea, armarios empotrados,  
galeria, trastero y terraza de 20 m²!!!               900€/Mes

T1.10393 Sant Vicenç de Montalt Magnífi co dúplex de 
147 m² de superfi cie, consta de 3 habitaciones, 2 baños, 
1 aseo, cocina offi ce, salón comedor con salida a gran 
terraza, con galería, calefacción, garaje de dos plazas y 
zona comunitaria con piscina. Piso muy soleado, amplio 
y con bonitas vistas al mar !!!                        1.100€/Mes

T3.02925 Mataró.Centre. Local de 50 m² de tienda, 25 
m² de patio y 115 m² de almacén, aa/cc y 1 aseo. Está en 
inmejorable zona !!!!                                         1.200€/Mes

T3.02878 Mataró. Centre. Local en carrer peatonal en 
1ª línia comercial de 120m² al costat de la Plaça Santa 
Anna, 1 bany, amb terrassa, ideal per a qualsevol tipus 
de negoci !!!                                                        1.700€/Mes

T2.02718 Mataró. Centre. Finca regia en el centro de 
Mataró, ideal para familias o para actividad comercial. 
Con 618 m2 construidos en 3 plantas, 7 habitaciones, 2 
baños completos + 2 de servicio, aa/cc, garaje, trastero, 
espectacular jardín de 250 m2 !!!                 3.000€/Mes

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

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

153.000€

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

Piso primero de 70 m²  de 
superfi cie, dispone de 3 ha-
bitaciones, comedor, cocina 
independiente, baño, peque-
ño balcón y gran terraza. Sin 
muebles, ni ascensor! Bien 
conservado!!!     575€/Mes

T1.10382   Mataró. Cerdanyola

Local comercial diáfano 
planta baja, son 134m², 
suministros. Recién pin-
tado, parket, y mostrador. 
Altura  4 m. Ideal para 
tienda, despacho o alma-
cén. Gastos comunidad in-
cluidos!!!           600€/Mes

T3.02795  Mataró. Semi Cent�e

Pis pl. baixa, 140m², 3 habit.  
(1 suite), 2 banys compl., cui-
na off. 22m², saló menj., jardí 
privat 80m², calefac., terres 
marbre i parquet, tanc. alu-
mini, ascensor, 3 places pàr-
quing, traster, Zona comunit. 
piscina!!            1.450€/Mes

T4.10125         Llavaneres

Bonito piso de 1 habitación. 
Baño, está amueblado y con 
electrodomésticos. Parking y 
trastero y con todos los gastos 
incluidos !!!              550€/Mes

T1.07761       Argentona

Casa pareada de 95 m² con 3 
habitaciones, 1 baño, 1 aseo, 
cocina ofi cce, calefacción, te-
rraza, parking y jardin privado 
200 m²!! Espléndidas vistas 
a montaña!!!        950€/Mes

T2.01111      Llavaneres

Restaurante de gran su-
perfi cie, de 337m². Amue-
blado con mucho gusto y 
con licencia vigente. Listo 
para empezar a trabajar!!!
                             2.100€/Mes

T3.02907  Mataró. Pla d’en Boet

Piso en planta baja de 50m², 
1 habitación, 1 baño comple-
to, salón comedor con cocina 
integrada, aa / cc, suelos de 
parquet, Patio de 10m² !!
                                  600€/Mes

T1.06335   Mataró. Cent�e

Loft 35 m² - nuevo - 1 habit., 
cocina americana, aa/cc, 
ascensor, todo amueblado  
està para entrar a vivir - con 
todos los gastos incluidos!!
                                550€/Mes

T1.05027 Mataró. Z. Cine Nuria
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MATARÓ - Rocafonda R 16765

Pis ampli de 4 habit. balcó exterior per 
reformar al gust. A prop serveis.

Tenim els lloguers més econòmics de Mataró

Rda. Prim, 82 - Mataró · T.93 798 01 11 E
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MATARÓ - Z. Marítima R 17304

Habitatge de 85m2  fi nca seminova. 3 
habs i menj. 28m2, balcó orientat a mar. 
188.000 €

Tenim els lloguers més econòmics de Mataró

ARENYS MAR- La Sinera R 17020

Promoció de pisos, locals i places 
d’aparc., procedent d’entitat bancària. 

134.900€

Des de

MATARÓ - Rocablanca R 14097

Pis de 100m2 amb 3 habs+pati de 20m2. 
Ascensor i llar de foc. Truqui’ns! 

158.000 €

MATARÓ - Peramàs R 17267

Pis reformat per entrar a viure. 90m2 i 3 
habs. Pati de 20m2 tancat amb alumini. 
110.000 €

MATARÓ - Eixample R 17586

Pis recent constr., edifi ci vantguardista, 
acabats de 1ª qualitat. 2 habitacions.
162.000 €

Des de

67.000 €
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MATARÓ - Z. Torner R 14554

1er pis de només 2 veïns. 3 habs i terras-
sa comunitària amb espai de rentat privat. 

120.000 €

MATARÓ - Camí Serra R 17493

Pis alt amb ascensor, bloc a 4 vents, tot 
exterior. 90m2, 4 habitacions. Pk inclòs. 
206.000 €

MATARO - Escorxador R 17405

Pis complet. refor. 2 habitacions, orientat 
a mar. Excel·lent ocasió per trasllat.
86.500 €

MATARÓ - Rocablanca R 17596

Magnífi c pis totalment reformat. 3 habi-
tacions + bany complet i petit pati. 

98.000 €

MATARÓ - Cirera R 41041

Casa cant. orientada a mar assolell.i exte-
rior.4 habit.,tssa a nivell i pati amb porxo. 
260.000 €

MATARÓ - Eixample R 41045

Gran casa 300m2 + local 30m2. 3 habit., 
excel·lent  per viure i treballar en un lloc.
315.000 €
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Mataró
C/Unió, 59 bis
Plaça Illa Cristina, 4 

Premià de Mar
C/De la Mercè, 74

Arenys de Mar
Riera Pare Fita, 30

Barcelona

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

MATARÓ - Cerdanyola R 14689

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

MATARÓ - Cirera R 11023

50.000 €

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

MATARÓ - Cerdanyola R 15585

58.000 €

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

MATARÓ - Cirera R 12701

59.000 €

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

MATARÓ - Centre R 14756

69.000 €

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

MATARÓ - Rocafonda R 15256

70.000 €

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

E
C

O
N

Ò
M

IC
S Pis de 4 habitacions, cuina i banys 

reformat, saló amb balcó, lluminós. 

66.000 €

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

50.000 €

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

45.000 €

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

Ronda Prim, 82 Avda. Borbó, 17

R 17436LLAVANERES - El Balís

93 798 01 11  ·  info@urbenia.es  · www.urbenia.esTenim els lloguers més econòmics de Mataró

Pis de recent construcció (2011), 85m2 i 3 hab. Saló-menjador de 24m2 amb 
sortida a terrassa de 14m2.Tot exterior amb molta llum. Excel·lent orientació. 

OCASIÓ! 240.000€

Ampli pis molt assolellat amb 3 
habitacions i 1 bany. Amb tots els 
serveis a mà.

MATARÓ - Cerdanyola Sud R 23282

R 23279

MATARÓ - Rocablanca

600€/mes

600€/mes

690€/mes

Ampli pis amb molt d’encant amb 4 
habs i 2 banys. Sense ascensor i 
amb gran terrassa.

R 23191

MATARÓ - Rocafonda
Ampli pis de 4 habitacions amb as-
censor. Molt lluminós. Amb tots 
eLS serveis a mà.

Immoble totalment reformat a prop 
transport públic. Pocs veïns i terrassa 
a nivell 80m2.

MATARÓ - Molins R 23283

R 20831

MATARÓ - Z. Peramàs

725€/mes

Pis en zona immillorable, 78m2, amb 
2 hab, bany complet, ascensor i parking 
opcional.

MATARÓ - Eixample

730€/mes

Pis de 91m2, 3 habitacions, 2 banys 
complets, balcó tipus terrassa 12m2, 
ascensor.

R 23248

765€/mes

Acollidor i alegre pis completament 
reformat de 2 hab i sortida a ampli 
balcó amb galeria.

MATARÓ - Molins

550€/mes

Gran pis de 135m2, inca de només
4 veïns. 5 habs i terrat comunitari 
a la planta superior. 

MATARÓ - Rocafonda R 23286

Pis seminou, fi nca de només 4 veïns, 
amb ascensor, 3 habs. Totalment 
exterior.

MATARÓ - Rocafonda R 23217

590€/mes

550€/mes

R 22912

OCASIÓN 

DE LA 

SEMANA

El Masnou
c/Barcelona, 14

Premià de Mar
Gran Via, 218

Arenys de Mar
Riera Pare Fita, 30

Mataró
Rda. Prim, 82
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