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UN MILIÓ A DISPOSAR
El pressupost participatiu del 2019 queda fixat
en 18 propostes tancades entre les quals escollir

especial
LLAR

Ferreteria, banys, cuines, parquet, paviments...
Més de 20 anys d’Experiència i Qualitat
MAGATZEM I ATENCIÓ AL PÚBLIC:
T 93 741 47 17 / 93 741 47 16
C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cros a Argentona, a prop centre ITV, sense problemes d’aparcament)
Camí del Mig cantonada Camí de Sant Crist, núm. 1, MATARÓ
Pol. Ind. Pla d’en Boet. T 93 161 50 15
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OFERTA!

porcellànic
imitació
fusta
22,5x90cm

9,95

PREUS IVA NO INCLÒS

és

per només

€/m2

També disponible en antilliscant

Faig

Gris

Rou re
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¡ASEQUIBLE!

Ref. 12904 Z. RD. CERVANTES: Bien situado
avda prpal y próximo a mar, 75m2, entrar a vivir.
3 habit. Salón com. acogedor, balcón, vistas. Cocina ópitmo estado. Baño. Suelos gres. Vent. aluminio. Calef. Aire Acond. PRECIO ASEQUIBLE!

117.500€

T

¡PLANTA BAJA+GARAJE!

Ref. 12804 JTO.AV.AMÉRICA: Preciosa planta baja refor. Salón com., cocina nueva. 2 dor. (1
arm. emp). Baño compl. 4 piezas. Calef. y A.A.
Garaje 15m2. Suelos gres. Ventanas aluminio
gris. Puertas sapelly. Prácticamente a estrenar.

T

BIEN SITUADO

Ref. 12933 JTO. PL. GRANOLLERS: ATENCIÓN!! Alto con ascensor. Muy luminoso. Para reformar. 80m2. 3 dor (2 dobl.) Salón com. soleado
con balcón. Baño. Cocina con galería grandes dimensiones Bien situado, zona activa y comercial!

160.000€

T

248.000€

T

123.000€

ZONA TRANQUILA

Ref. 12886 CIRERA: Bloque reciente construc.
ascensor, bonito piso 1/2 altura, muy exterior,
zona tranquila. Impecable. 2 dorm. Salón comedor luminoso. Cocina equipada. Baño completo. Calefacción. Trastero. Parking opc.!!!

T

149.000€

BUENA COMPRA

Ref. 12930 EIXAMPLE-SEMI CENTRO: Bien ubicado, a un paso centro, muy
cerca Estación. Excelente vivienda 110 m2 exterior. Bonitas vistas, amplitud de
estancias, perfecto estado, 4 dorm. (3 dobl) Salón com., 2 balcones/terracita
con diferente orientación. Cocina off. equipada e impecable. Baño y aseo. Carpintería int. roble. Calefacción. Excelente estado de conservación!!.

189.000€

T

PISO + PARKING

Ref. 12925 JTO. MAR: 85m2. 3 dor. (2
d). Salón com. 24 m2. Balcón ideal veranos vistas mar. Cocina equip. nueva.
2 baños, 1 suite. Parquet. Calef. Carp.
roble. Arm.emp. A.A. Parking incl!!

+ Informació + immobles + fotos

CASA CON GARAJE

Ref. 12921 JUNTO RONDAS: Atención!!! Entorno agradable sin tránsito. Bonita casa en 1 planta por 2 calles. Muy soleada. 130m2 bi. 3 habit. 2 dobl. Sala
estar + salón com., patio 40m2. Cocina óptimo estado. Baño + aseo. Calefacción. Arm. emp. Lavandería, trastero. Garaje en calle posterior. Perfecto estado!

T

¿VEN EL SEU PIS?

...DONCS JA TÉ UN REGAL

225.000€

...HERÈNCIES??
..HERÈNCIES??

...DONCS JA TÉ
UN ALTRE REGAL!!
SOLS PER ENCARREGAR-NOS
LA SEVA VENDA LI REGALEM:

CÈDULA d’Habitabilitat.
CERTIFICAT Energètic.
1P SU CASA.indd 2

Ho fem tot nosaltres!
Sols per ENCARREGAR-NOS la
venda, fem GRATUÏTAMENT tots
els TRÀMITS NOTARIALS per
registrar-ho tot a nom seu.
02/10/2018 16:02

CASES A MATARÓ
de 4 a 6 habitacions

Preus des de

499.000 €
Distribució i acabats personalitzats
Superfície construïda de 270 a 360m2
Parcel·les de 200 a 550m2

A 20 minuts de Barcelona

2P MARESMED 1820.indd 2

A 2 minuts de Mataró Park

7/5/18 15:19

www.maresmed.com

comercial@maresmed.com
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JORNADA DE PORTES OBERTES
Pis
mostra

Divendres 5 d’octubre
de 12 a 18 hores
C/ Flos i Calcat
(entre C/ Roger de Flor i
C/ Pintor Domènech Farrér)

OBRA NOVA • EL MASNOU
Exclusius habitatges en venda
de 3 i 4 habitacions al centre del Masnou.
VISITA EL NOSTRE PIS MOSTRA
ENTRADA LLIURE
LLIURAMENT IMMEDIAT

Com vols viure demà?

Av. Diagonal, 463 bis Principal • 934 100 079 • www.corp.cat •

Davant de tot
Impunitat
Roda el món i torna al mot: Pau Vidal

Quants acudits no podríem fer des del moment que descobrim
que aquest terme, com tot els derivats de punir, prové de pena!
Entre la celebèrrima impunitat parlamentària, que permet que
gàngsters i estafadors defugin la justícia malgrat les mil trampes
que cometen, i les agressions policials, que estomaquen impunement els manifestants… no sembla paradoxal que aquest substantiu i aquest adverbi tan irritants sorgeixin directament d’un mot
de significat aparentment tan contrari?
En realitat la giragonsa semàntica ha anat més aviat a l’inrevés.
Pena prové, en última instància, del mot grec poinê, que significa
‘multa, compensació, penyora’, i que per tant es feia servir originàriament per a assumptes relacionats amb la justícia. No en va
els primers exemples que proporciona el diccionari són ‘infligir,
aplicar, condonar una pena’ i les accepcions pertanyen al camp
del dret, precisament, penal. Pena, doncs, era pràcticament sinònim de càstig.
Va ser la difusió de la cultura judeocristiana allò que va començar a tenyir d’un aire més emocional el concepte. Les ‘ànimes en
pena’ que vaguen pel purgatori ens entristeixen perquè encarnen
el dolor, però la “pena” que pateixen no és altra cosa que un càstig.
De la mateixa manera que el penal amb què l’àrbitre castiga les
faltes dins de l’àrea (no en va anomenat també ‘pena màxima’).
La gràcia d’aquesta família és que el mot llatí poena (adaptació
del grec esmentat) es va reproduir en dues branques quasi idèntiques: una de nou fills que en conserven la E etimològica (inclosos
penible o penós, per exemple) i una altra de 13 amb una modificació fonètica en el diftong OE: punir, punició, punitiu… És a la
segona, doncs, a què pertany la nostra protagonista d’avui. Aquesta
dotzena llarga de sinònims de càstig i castigar formen part de la
llengua culta, i si impunitat ha acabat entrant en el llenguatge
estàndard ha estat gràcies als mitjans de comunicació (i als reiterats esforços de la classe política per sortir-hi, no cal dir-ho). Però
l’adjectiu corresponent, impune, per exemple, continua essent un
mot reservat a discursos formals. Si ni tan sols sabem si aquesta
E final l’hem de pronunciar tancada o neutra… Jo acceptaria de
bon grat que dos mots tan bells com aquests, formalment parlant,
continuessin en els llimbs de la llengua elevada a canvi d’introduir-ne dos de germans a la parla popular: punir i punició, que és
el que es mereixen els lladres de màsters i els policies abusadors.
Entre molts altres, és clar.
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APLAUDIT: La websèrie mataronina estrena segona temporada i
torna a posar en evidència que,
amb ganes i passió pel que es fa,
els resultats acaben arribant.

NARCOTRAFICANTS
CASTIGAT: El cas del cadàver amagat sota terra en una nau d'Argentona posa de manifest que, en el
nostre entorn, hi pot estar operant
bona part del pitjor de cada casa.

L’ENQUESTA

Confies en la revitalització
comercial del Centre?
58,6% No
31,5 % Sí, a llarg termini
9,9 % Sí, a curt termini

LA PREGUNTA

Creus que es fa prou
per garantir l'accés a
l'habitatge?
VOTA L'ENQUESTA A:

03/10/2018 16:49

ADA
ENTR ÏTA
U
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VINE A L’AUDITORI
Del tecnocampus

Fotos arxiu i freepik

DILLUNS
8 Octubre, 17,45 hores
Auditori
Tecnocampus Mataró

REUSE!
Projecció del documental Reuse, because you can’t recycle the planet del Festival Internacional de Cineme de
Medi Ambient (FICMA)

Vivim un moment exigent. El canvi climàtic i el consum massiu està amenaçant l’existència del nostre planeta. L’extracció
excessiva de recursos naturals ha creat incalculables residus i
contaminació. Si bé el reconeixement i la consciència són importants, l´acció directa és, sens dubte, la més eficaç. Però el
reciclatge tradicional no és suficient.

DILLUNS
8 Octubre, 18,45 hores
Auditori
Tecnocampus Mataró

“MOLTA
ERDA”

M

Projecció del documental Molta Merda! del Consorci pel
Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme
Un documental per desmuntar mites sobre el reciclatge i
conèixer la realitat dels residus que llancem a la brossa, amb
un somriure als llavis. Presentat per Quim Masferrer

La projecció d’aquests documentals s’emmarca dins del 5è Congrés Recuwaste,
que es cel·lebra durant els propers dies 8 i 9 d’octubre

1P MOLTA MERDA 1837.indd 2
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Les portades

Foto antiga

El primer Concurs dels Capgrossos
Aquest diumenge els
Capgrossos de Mataró seran al Concurs de Castells
de Tarragona 20 anys després de la seva primera assistència al que es coneix
com "l'espectacle casteller
més gran del món". Era el
1998 quan la colla, de només dos anys, debutava a la
plaça de toros tarragonina,
on va aconseguir un gran
4 de 8 com a millor castell.
Llavors la plaça mostrava
l'aspecte clàssic dels recintes taurins mentre que ara
s'ha reconvertit en un recinte polivalent.

De fa 25 anys

El 1998 els Capgrossos
van quedar en setena posició i van descarregar el 5
de 7, el 2 de 7 el 3 de 7 per
sota i el 4 de 8. Precisament
d'aquest últim, el carro gros,
és la fotografia de l'arxiu de
la colla que mostrem.

De fa 15 anys
ANY XXXII

del 4 al 10 d’octubre de 2013

www.totmataro.cat
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NÚMERO 1595

L’edició de tardor del MOW diversifica l’oferta i canvia la
nit per “Shopping Day’
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De fa 5 anys

Foto antiga 1837.indd 1
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Que no es quedin
per sempre més
al fons d’un calaix!
si tens fotos antigues que trobes interessants, curioses...
i les vols veure publicades a la secció la foto antiga d’el tot
porta - les a les oficines d ’ el tot mataró
( carrer d ’ en xammar, 11) o a fotoantiga@ totmataro. cat

03/10/2018 17:27

El poder
dels collits a casa!

Fruita i verdura de proximitat per omplir-te d’energia tot el dia!

Als mercats de Mataró sempre trobaràs fruites i verdures produïdes a casa
nostra, sense intermediaris; productes frescos i gustosos de gran qualitat amb el seu
punt òptim de maduració i al millor preu.

tivitats
Per a totes les ac
via al:
cal inscripció prè

937 582 458

TALLERS DE CUINA

VISITA GUIADA A PAGÈS

Infants de 4 a 10 anys
1a sessió > 11 h / 2a sessió > 12 h
6 d’octubre / 27 d’octubre / 17 de novembre

“DEMOS” DE CUINA

Espai e-àgora del Mercat de la Plaça de Cuba

Joves d’11 a 16 anys
1a sessió > 11 h / 2a sessió > 12 h
20 d’octubre / 10 de novembre / 24 de novembre

www.mataro.cat/collitsacasa
anunci tot mataro .indd 1

Can Portell Vell > 10 h
7 d’octubre | 25 de novembre

Espai e-àgora del Mercat de la Plaça de Cuba > 18 h
• 17 d’octubre | FOGONS gastro-bar
• 7 de novembre | Restaurant SOM TERRA
• 22 de novembre | Restaurant SUKA
VISIT
MATARÓ

21/9/18 11:17

www.totmataro.cat/ciutat

Ciutat
Daniel Ferrer
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A què vols dedicar un milió?
La setmana que ve comença la votació dels segons pressupostos participatius de
l'Ajuntament de Mataró amb les propostes filtrades pel Consell de Ciutat
Participació: Redacció

El pressupost municipal del 2019,
tot just s'està començant a elaborar
però serà el segon que reservarà
una partida per a les propostes
que voti la ciutadania. Els segons

Obertura 1-2 pressupostos.indd 2

pressupostos participatius mataronins han superat una nova fase
i ja tenen, després del filtre del
Consell de Ciutat, les 18 propostes
sobre les quals es podrà triar. Un
milió d'euros d'inversions esperen la decisió ciutadana. Per fer

les votacions populars cal tenir 16
anys, estar empadronat a Mataró
i accedir a www.decidimmataro.
cat. També està previst instal·lar
punts de suport al carrer i a diferents equipaments municipals de
la ciutat per facilitar la participació.

03/10/2018 16:53
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utat

Ferrer

Les 18 propostes a votació
del 16 d'octubre al 6 de novembre

Centre d'acollida

Torre Llauder

Parc de Cerdanyola

Adequació del servei de primeres atencions a la planta
soterrani del Centre d’Acollida
de Mataró:
72.000 euros €

Adequació de l’accessibilitat
del Clos Arqueològic Torre
Llauder.

Instal·lació de tendals al Parc
de Cerdanyola per generar
zones d’ombra.

180.000€euros

100.000 euros

Eusebi Millan

Dones del tèxtil

Platja del Callao

Reforma i ampliació dels vestuaris del Poliesportiu Municipal
Eusebi Millán (fase 1)

Reconeixement a les dones
del tèxtil amb un monument
artístic a la via pública.

Col·locació d’elements esportius a la Platja del Callao per a
la pràctica esportiva popular.

330.000 euros

59.000 euros

12.000 euros

Obertura 1-2 pressupostos.indd 3
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Ciutat

Cartelleres digitals Rampes en escenaris

Wifi al Centre

Cartelleres digitals al centre
de la ciutat perquè les entitats
puguin publicitar-hi activitats.

Subministrament i col·locació
de rampes als escenaris desmuntables municipals.

Habilitació de cobertura wifi
pública al centre de Mataró,
en el camí cap a l'smart city.

91.000 euros €

48.000 euros €

109.000 euros €

Plaques solars

Local d'assaig

Patis escolars

Projecte per a la instal·lació de
plaques solars fotovoltaiques
per autoconsum en cinc equipaments municipals.
330.000 euros €

Lloguer i adequació d’un local
d’assaig per a grans formacions musicals de la ciutat com
corals, bandes o orquestres.
303.000 euros €

Renovació dels jocs d’exterior
dels patis escolars amb propostes de moviment, cooperatives i d’imaginació.
200.000 euros�

Obertura 3-4 Ppostos.indd 2
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Lavabos públics

Parcs de salut

Velòdrom

Instal·lar sis lavabos públics
a diferents zones de la ciutat
que acostumen a concentrar
actes de gran assistència.
307.000 euros €

Instal·lar parcs urbans de salut en diferents barris de la
ciutat, a prop dels casals de
gent gran.
84.000 euros €

Arranjament de la pista de
rodament del velòdrom com
a primer pas per al pla de rehabilitació de la instal·lació.
330.000 euros €

Passeig Marítim
Millora del Passeig Marítim per
fer-lo més amable a infants,
persones amb mobilitat reduïda o ciclistes.
330.000 euros €

Obertura 3-4 Ppostos.indd 3

Emplaça't Rocafonda Lloguer social
Emplaça’t Rocafonda! Millora i
actualització de l’equipament
de les places de Rocafonda.
327.000 euros €

Despesa per incrementar la
compra de pisos per destinar
a lloguer social davant l'emergència habitacional.
330.000 euros €

03/10/2018 16:54
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Mataró Bus tindrà dues T-10 pròpies

Mataró Bus tindrà dos títols monomodals propis si prospera el projecte d'ordenances

Arxiu

El projecte d'ordenances fiscals del govern preveu nous títols de transport
i la gratuïtat de la zona blava per a cotxes elèctrics
Societat: Redacció

El govern municipal ja ha fet
la seva proposta d'avantprojecte
d'ordenances fiscals per al 2019,
en la qual proposa la congelació
dels principals tributs, com l'IBI,
l'impost de la brossa, el de vehicles, el d'activitats econòmiques
o les plusvàlues. La proposta del
govern també inclou mesures en
pro de la mobilitat sostenible, com
la gratuïtat de la zona blava per a
vehicles elèctrics o la creació de
dos nous títols de transport monomodals per al Mataró Bus.
Concretament la proposta és
que es creï una T-10 pròpia que
podrà ser un 20% més barata que
el títol integrat de l'ATM, i una
targeta social per a jubilats que
valdrà 6,60 euros.

Preu per al càrrega i descàrrega
També es manté la política iniciada
fa dos anys de retirar gradualment
les bonificacions als vehicles de
més de 25 anys per ser més contaminats, que ara serà de només
el 40%, i es bonifiquen entre el
70% i el 75% els híbrids i elèctrics.
L'altra gran novetat és que s’introdueix un nou concepte de tributació per a les noves reserves

Tot 1 Ciutat ordenances.indd 2

especials per càrrega i descàrrega de mercaderies, distribució
o reserves d’estacionament. Els
privats que vulguin tenir aquesta
figura, que fins ara no es tributava, ara hauran de fer front a un
preu públic.

Accent en la mobilitat
El govern proposa la introducció
d’algunes modificacions, bonificacions i la creació de noves taxes
per poder tirar endavant projectes
relacionats amb el Pla de Mobilitat,
que diu que vol aprovar abans del
final de mandat.

4
La previsió de
l'Ajuntament és que
el pressupost creixi en
4,26 milions d'euros
En l’impost sobre els vehicles
de tracció mecànica, es proposa
l’adaptació de les bonificacions
mediambientals a la classificació
de la Direcció General de Trànsit
(DGT) per raó de gasos contaminants. Així doncs, els vehicles
elèctrics classificats com a “zero

emissions” tindran una bonificació del 75% i els vehicles ECO una
bonificació del 70%. Es redueix del
60% al 40% la quota per als vehicles amb una antiguitat entre 25
i 35 anys. La taxa de guals, per la
seva banda, se seguirà recuperant
gradualment.

Confiança en l'aprovació
Ara s'obre un període de quinze dies perquè els grups facin les
seves aportacions al document i
es preveu que les ordenances fiscals puguin quedar aprovades de
manera inicial a finals d'octubre.
L'aprovació definitiva es preveu
en un ple extraordinari a finals
de desembre .
El regidor Juan Carlos Jerez
confia que tant les ordenances fiscals com el pressupost de
l'Ajuntament prosperin tot i la
dificultat per trenar acords entre
govern en minoria i oposició majoritària. En aquest sentit, apunta:
"Serà difícil d'explicar als treballadors municipals, que són els
principals beneficiats de l'augment de pressupost proposat,
que no prospera aquest projecte i
no se'ls apujaran les retribucions
perquè ens situem en un escenari
de pressupost prorrogat".

03/10/2018 16:58
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Competim per l'excel·lència en el nostre
treball i la satisfacció dels nostres pacients
Tractaments
complexos amb
sedació
i anestèsia
general

TOTS ELS TRACTAMENTS FINANÇATS
· Odontologia preventiva i conservadora
· Cirurgia oral i Implantologia
· Endodòncia
· Pròtesi dental
· Estètica
· Ortodòncia convencional i invisible
· Odontopediatria
· Periodòncia

Visiti'ns a l'Hospital
de Mataró:
Carretera Cirera 230 planta -1, lletra H
08304 Mataró
Tel. 937 575 596

Llar
L'hora d'aplicar el bon gust a casa
És força comú que sigui precisament després de l'estiu quan les famílies decideixen fer
retocs a casa: o s'hi han passat més hores o, precisament, en tornar-hi han vist alguna
cosa diferent i, per tant, toca aplicar el bon gust. Ara és el moment!

F

ent un petit retoc, canviant l'orientació o el
color d'un moble pot semblar que canviem
per complet una habitació de casa nostra. De
retocs en podem fer de forçats pel nostre dia a dia
o a gust del consumidor. Durant els mesos d'embaràs, per exemple, les parelles no només barrinen el
nom de la criatura sinó també com han d'adaptar
casa seva al futur naixement. El mateix passa quan

TOT LLAR 18 a 37 1837.indd 2

tenim familiars amb la mobilitat reduïda. D'altra banda, també hi ha els canvis estètics, per trobar-nos
més a gust a casa.
Aquests darrers són propicis de fer ara, un cop recomençat el curs, amb el record del que hem vist
fora durant l'estiu i que volem tenir a casa, o havent
detectat durant les vacances el que no funciona.
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L’espai sota les
escales
Una casa té molts espais per decorar i
tocar-ne la distribució crea infinitat de
complicacions per deixar-la com es vol

caixes vistes i estanteries, una opció que està molt
de moda per la seva simplicitat. Una altra és fer una
porta a mida i col·locar els prestatges i els calaixos a
l’interior, per rendibilitzar l’espai al màxim.

U

n dels punts més complicats de gestionar és,
moltes vegades, l’espai de sota les escales,
degut a les seves característiques.

Una de les opcions és aprofitar aquest espai per utilitzar-lo com a lloc d’emmagatzematge. Un armari
extra sempre és benvingut. El problema és que no
es pot recórrer a un armari normal, perquè deixaria
racons sense aprofitar. Per això l’ideal és acudir a
una botiga especialitzada perquè puguin fer un armari que s’adapti a l'espai perfectament.
Però si el que es busca és una alternativa temporal
existeixen altres opcions per decorar l’espai de sota
l’escala i aconseguir que a la vegada sigui un espai
útil. Una d’aquestes idees seria col·locar guies amb

25 anys al seu servei
Electricitat • Fontaneria • Climatització • Reformes i obra nova

Eficàcia, rapidesa i qualitat. Tot en un.

El problema és que no es
pot recórrer a un armari normal, perquè deixaria
racons sense aprofitar. Per
això l’ideal és acudir a una
botiga especialitzada perquè puguin fer un armari
que s’adapti perfectament

658 020 301 · www.daginstalacions.com · info@daginstalacions.com
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Els mobles d'estil nòrdic
han arribat per
quedar-se
Ja no són una tendència: a la zona nord
del Vell Continent el clima fred obliga a
quedar-se a casa

P

er aquest motiu, els mobles d’estil nòrdic van
ser dissenyats seguint dos preceptes bàsics:
imitar les formes del cos humà per ser còmodes i ergonòmics, i adequar-se a la gran mida
dels espais, per ambientar sense requerir enormes
despeses. Així va néixer aquest tipus de mobiliari,
pràctic i decoratiu alhora, sempre en tons cridaners
i formes arrodonides i orgàniques.
Però, a més, la recerca per unir allò que és pràctic
i el que és confortable, tot aprofitant pocs recursos
a disposició, va ser el que va motivar, als anys 30, el
naixement de l’estil de decoració nòrdic. Un clàssic
d’estètica retro nascut en el període entre guerres
que va irrompre a les cases catalanes fa uns anys i
que ha arribat per quedar-se.
Les línies rectes i simples, en especial en les potes
de suport, es combinen amb el modernisme i la naturalitat de les formes superiors. Pel que fa a materials, la fusta és el principal. Els suports busquen el
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Sense recarregar ambients, però
ocupant-los visualment, els mobles d’estil
nòrdic prioritzen el disseny multifuncional, com sofàs llit, cadires amb caixa
d’emmagatzematge i taules extensibles o
d’alçades regulables

metall, i els entapissats són gruixuts i apelfats, en
tons plans i vius, sense costures a la vista.
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El mobiliari del bany
El mobiliari funcional i minimalista que
s’adapta de manera pràctica a l’espai
és la tendència que més s’imposa

E

l ventall de possibilitats que ofereixen els fabricants especialitzats és tan gran que no és
gens difícil trobar els mobles i les peces més
apropiats per configurar el bany al nostre gust.
A l’hora de triar el mobiliari hem de tenir en compte
els diferents elements que el conformen i observar
les característiques concretes de cadascun per obrar
en consonància respecte al seu estil decoratiu.
Si hem de destacar alguns colors, ens hem de referir
en especial al blanc i al negre, així com al vermell i
als tons taronges. També es porta molt el vidre i el
lacat brillant.

La importància del sanitari
Un dels elements més importants a l'hora de configurar i escollir el mobiliari del bany, així com la
decoració, és el sanitari. En primer lloc, cal diferenciar entre les possibles formes que pot tenir.
Per exemple, els sanitaris suspesos permeten disposar de més espai i són fàcils de netejar, mentre

Tot Llar 24 .indd 2

que els de peu donen una aparença de més resistència i estabilitat.
Per regla general, el sanitari acostuma a ser de color blanc, encara que cada vegada més es posa estampat o amb un to que el cobreixi per complet, en
consonància amb els escollits per a la resta del bany.
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Triar els colors de
les parets
Qui pensa a renovar l’aspecte de la llar
el primer que té al cap és tornar a pintar
les parets. I si és així, el primer dubte que
us pot sorgir és quins colors utilitzar

barreges que considerem oportunes, fins a trobar
el color adequat.
Un darrer factor a tenir en compte és la font de llum.
Si la llum solar hi toca durant moltes hores, aportarà
un to vermellós a la pintura al vespre i suavitzarà els
colors freds. Si s’il·luminarà amb llum elèctrica, crearà
un efecte gris en els tons càlids. Especialment quan
les bombetes són de llum freda o blavosa.

E

l primer que cal és saber que la il·luminació
influeix en el color i que aquest, a la vegada,
determina la quantitat de claror o foscor que
hi haurà en una habitació. És per aquest motiu que
és tan important conèixer correctament les particularitats de cada color. Els clars reflecteixen la llum
que reben, aporten lluminositat i engrandeixen visualment una estança. Per això, seran sempre una
opció adequada quan estem pintant espais petits. Per
la seva banda, els colors foscos absorbeixen la llum
i redueixen visualment una estança. Des d’aquest
punt de vista convé utilitzar-los només en zones que
volem ressaltar, com marcs de portes o finestres.
Per escollir correctament els colors convé fer proves sobre la paret. És recomanable fer totes les

Els colors clars reflecteixen
la llum que reben, aporten
lluminositat i engrandeixen
visualment una estança.
Per això, seran sempre una
opció adequada quan estem
pintant espais petits

Obres i projectes, s.l.

DEMANA
PRESSUPOST
SENSE
COMPROMÍS

Més de 20 anys d’experiència
en reformes i edificació
www.arvisa.cat | info@arvisa.cat

M. 667 412 272 | 667 412 273
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L'energia solar
fotovoltaica és viable?
Generar-nos nosaltres mateixos
l'electricitat d'acord amb l'autoconsum
és una opció que cada dia tria més gent

L

´energia solar fotovoltaica d'autoconsum, consisteix a produir electricitat per consumir-la
de manera instantània o emmagatzemar-la
en bateries, estant connectat a la xarxa elèctrica.
La instal·lació consisteix en la col·locació de, com a
mínim, 6 panells fotovoltaics (1 mt x 1,60 mt) i un inversor, que converteix la corrent contínua en alterna.
Es poden afegir bateries de liti, per emmagatzemar

BENVINGUTS A LA REVOLUCIÓ SOLAR

Instal·ladors oficials Sonnen (bateries de liti alemanyes de gamma alta)
C

M

Y

CM

MY

CY

Sonnen és el líder mundial en bateries de liti.
10.000 cicles de descàrrega, uns 27 anys de vida útil, amb 10 anys de garantia.
A www.globe.sonnenbatterie.de veuràs les + de 30.000 bateries instal·lades a tot el món.

CMY

www.techsolar.cat

T. 93 143 16 92 | Avda. Maresme, 161, local 3, Mataró
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els excedents i aprofitar-los a la nit. També es poden
derivar els excedents de producció a altres equips,
per exemple, per escalfar aigua o engegar un aire
condicionat i climatitzar la casa.

És legal
L'autoconsum ÉS LEGAL i, en instal·lacions de menys
de 10 Kw de potència contractada, no s'aplica l'anomenat "impost al sol". De tota manera, es molt probable que, en breu, aquest impost deixi d'aplicar-se.

És rendible fer una instal·lació fotovoltaica?
Sí, ara més que mai. El preu dels panells fotovoltaics i els inversors ha baixat considerablement
els últims anys i el preu de l'electricitat està en
màxims històrics.

Podeu trobar més
informació sobre
l'autoconsum, d'una
manera fàcil, al nou
canal que ha creat
la Generalitat a
YouTube amb el nom
d'Energiacat
AAFF PArticular homs tot mataro.pdf

A més de la rendibilitat econòmica, s'ha de valorar
la satisfacció de generar i administrar l'electricitat
que nosaltres mateixos produïm i els grans beneficis
ecològics que té.
Podem trobar bonificacions en l'IBI importants. A
Mataró, Argentona i el Masnou, per exemple, s'ofereix un 50% de descompte durant 3 anys, i a Sant
Cugat, Granollers o Sabadell, un 50% de descompte
durant 5 anys.
D'aquí poc, s'espera l'aprovació d'una nova subvenció adreçada a la instal·lació de bateries de liti que
oferirà la Generalitat de Catalunya.
1
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"El client ens demana
cada vegada més
un servei integral"
Amb més de 50 anys de trajectòria
professional, Cuines Fernández segueix
sent líder en el sector

TOT LLAR 18 a 37 1837.indd 14

L

a serietat, l’experiència i la professionalitat
unides a un gran espai d'exposició amb les
últimes novetats fan de Cuines Fernández
una proposta única. Ara, a més, l'empresa presenta la remodelació de l'espai d'atenció al públic per
tal d'oferir un servei més personalitzat. Pensat pels
projectistes, el canvi d'estètica adequa la botiga a
un concepte més actual i modern i dona un nou
aire a una zona de treball determinada, però hi ha

03/10/2018 12:45
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molt més: "S’han creat diferents zones específiques
amb monitors professionals perquè el client pugui
veure el seu projecte amb les imatges fotorealistes
més avançades del mercat. És una forma més de
renovar-nos i adaptar-nos als nous temps", explica
Jordi Fernández, gerent de l'empresa mataronina.
Uns nous temps que demanen, cada vegada més,
abastar més aspectes i oferir més serveis integrals.
L'objectiu, assegura, és facilitar les reformes mitjançant una coordinació de tots els elements que
hi participen amb la finalitat que es porti a terme
una feina continuada i sense fissures.
Fundada el 1966, Cuines Fernández disposa d'un
dels estudis de cuina més grans de la comarca.
"Cuidem molt aquest aspecte i ens agrada poder
mostrar les últimes tendències”, explica Fernández,
que afegeix: "Busquem que el nostre client sigui el
primer a veure les últimes novetats del sector. És
per això que la nostra exposició sempre està en
constant renovació". En aquest sentit, l’empresa
segueix sent distribuïdora en exclusiva a la zona
del Maresme de la coneguda firma Santos. "Aquesta
unió ens ha fet forts, ha ampliat la nostra gamma
de productes i ens ha permès oferir més opcions
al client", detalla el gerent.
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Projecte de cuina realitzat per
Cuines Fernández

Línies pures, una tendència a l'alça
Les línies pures i rectes i els mobles integrats segueixen sent les grans tendències en el disseny de
cuines i banys. Cada vegada més, la decoració busca
línies simples i mobiliari que amagui els elements,
com ara electrodomèstics integrats, mobles sense
tirador... En definitiva, un disseny pur, homogeni i
integrat. Tot això sense oblidar mai el públic amant
de la cuina de fusteria artesanal, amb portes emmarcades d'estil colonial.
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Per això avui dia moltes marques
han tornat a fabricar aquests models amb un aire modern i renovat, ja que aquestes banyeres amb
potes són per elles mateixes un
element decoratiu. L’element atorga una personalitat molt especial
al bany.
Després d’aquesta gran demanda, els fabricants han tingut en
compte el canvi d’època i les noves
tendències, i han creat diferents
dissenys que s’adapten a qualsevol
tipus d’estil i una gran varietat de
colors entre els quals poder escollir. L’estil vintage als banys es
complementa amb mobles de línies
pures, fusta o elements decoratius
de materials de gran qualitat com
ara el marbre.

Les banyeres ‘vintage’
Un dels reclams d'avui a l’hora de decorar
un bany són les banyeres amb potes de ferro

E

n els seus orígens, als anys 20 i 30, aquestes
banyeres pertanyien a famílies nobles, ja que
el seu cost era elevat. Estaven fetes de ferro
fos i recobertes d'una capa gruixuda de ceràmica
que mantenia la temperatura de l’aigua. Una de les
peces distintives d’aquestes banyeres eren les potes
d’estil barroc, que potenciaven el seu estil senyorial.

Al llarg dels anys la fabricació d’aquestes
banyeres ha anat disminuint i han
esdevingut unes peces molt preuades.
Tant és així que qui ara té una d’aquestes
banyeres té un tresor

Servei tècnic oficial:

Més de 40 anys al teu servei

ARA ÉS EL MILLOR MOMENT
PER REVISAR LA TEVA CALDERA!

Després d’un llarg hivern, la teva caldera
necessita una posada a punt. Aprofita la nostra oferta!

*PREU L!
IA
ESPEC

El pack de revisió 1 hora inclou:

Revisió preventiva

(verificar el correcte funcionament, neteja
a fons de l’aparell i purgar radiadors).

info@egraupera.com
www.egraupera.com
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*Si la caldera està averiada, no es realitzarà l’oferta del pack

Certificat de revisió
segons normativa.
93 741 29 99
C. Melcior de Palau, 9 - 08302 Mataró

Etiqueta RITE
segons normativa.

Anàlisis de combustió.

Som la teva solució!
www.egraupera.com/confia-en-graupera
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FACTORY
ALU
LA FÀBRICA DE LES FINESTRES

FINESTRES A MIDA PER A PROFESSIONALS
FINESTRES
D’ALUMINI A MIDA

VENDA I MANIPULAT
DE XAPA D'ALUMINI

TUBS D'ALUMINI EN
DIVERSOS ACABATS
MIDES I COLORS

TUBS, ANGLES,
XAPES I NORMALITZATS
DE DIFERENTS MIDES
I COLORS EN STOCK
Silicona neutra
color blanc
i negre

3’50€
IVA. inclòs

Massilla
acrílica
blanca

1’45€
IVA. inclòs

El seu magatzem de l’alumini
Alufactory posseeix un fort coneixement del sector de la fusteria d'alumini i tancaments fruit de la
seva dilatada experiència en el sector. Tot el nostre personal té una dilatada experiència tècnica i
l'adequada qualificació professional. Disposem de més de 2000 m² d'instal·lacions, tallers,
magatzem i oficines tècniques en una sola ubicació. Estudiem, desenvolupem i produïm tancaments
per a tot tipus de projectes, per a professionals, arquitectes, etc.

T. 93 756 05 05

Web: www.alufactory.es
Email: info@alufactory.es

C/ Riera d’Argentona 2, Pol. El Cros (Cabrera de Mar)
(Al costat benzinera del Cros, direc. Carrefour)
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Escollir el terra
de la nostra llar
Com es tria el terra d’un habitatge? Quin
és el millor segons les característiques
de la llar que volem decorar? Si us esteu
plantejant canviar el terra d’alguna
habitació o de tota la casa tenim alguns
consells que us poden ser útils

Laminats:
Si hi ha nens o animals a casa, els terres laminats són ideals, perquè resisteixen esgarrapades,
impactes, cops, cremades i, a més, no absorbeixen
les taques. Els laminats estan fets d’un acabat
plàstic sobre una base de derivats de la fusta. Ara
bé, cal tenir en compte que no es poden ni polir ni
envernissar.

Vinílics:
Una altra opció senzilla i econòmica són els terres
vinílics. Són de PVC, imiten diversos acabats i es
presenten en diferents formats. Els podem trobar

Cada espai o habitatge
té necessitats diferents
pel que fa a l'elecció
del terra
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en làmines, llosetes i rotllos autoadhesius. Són bons
aïllants acústics, resistents a les taques, impermeables i antilliscants.

capa de fusta natural sobre una altra de llistons. La
instal·lació és flotant i admeten polit i envernissat.

Porcellànic:
Fusta:
Si busquem una opció per a tota la vida, l’elecció
més adequada seria la fusta massissa. Si la cuidem,
polim i envernissen tindrem terra per molts anys.

Si busquem resistència l’opció ideal és el gres porcellànic. Aquest gres és un paviment ceràmic de gran
duresa, infinitat d’acabats i gairebé nul·la absorció
d’aigua. Aquest terra admet també la possibilitat de
polir i evitar juntes.

Multicapa:
Una alternativa a la fusta massissa és la multicapa, un parquet de fàcil instal·lació compost per una

Escull el tipus que creguis que convé
més a casa teva!

INSTAL·LACIONS i REPARACIONS DE
LLUM·AIGUA·GAS·ELECTRICITAT·CLIMATITZACIÓ

CARRER DEL PARC 48, MATARÓ
T 93 796 18 80 · WWW.INTEGRALIA.CAT

OFERTA!
AIRE CONDICIONAT INVERTER

670€

Instal·lació inclosa*
3.000 Frig.

OFERTA!
CALDERA DE CONDENSACIÓ
1.365€

MARCA A ESCOLLIR:

Instal·lació inclosa
25KW

MARCA A ESCOLLIR:
· Per 150€ més instal·li:

o

Som especialistes en clima, realitzem manteniment
i reparacions d'aire condicionat
*4 m d'instal·lació màxima

Inclou el tram de sortida de fums
subministrats amb la caldera

Ofertes vàlides fins a esgotar existències · IVA no inclòs · consultar models inclosos en l'oferta
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El mirall: parlem-ne
Les preguntes més freqüents sobre un
dels elements que no pot faltar a cap llar
i que, realment, té molta història

Quan vam començar a utilitzar el mirall?
A l'antiguitat, els egipcis ja polien un disc de plata
fins a deixar-lo lluent i, amb l’ajuda d’un mànec, el
feien servir per maquillar-se.
Sempre han estat de vidre?
No, només des de fa poc. Al París del Rei Sol es comença a aplicar una fina capa de nitrat de plata per
la cara posterior d’un vidre transparent, i aquesta és
la tècnica que encara ara s’utilitza, amb l’automatització i millores contínues. Fins als anys 50, primer
es tallava el vidre transparent i posteriorment es
“platejava”. Actualment, el vidre es plateja a fàbrica
i els vidriers el manufacturem ja fet.
Per què la part del darrere és de colors diferents?
El que veiem per darrere és una pintura protectora de la capa de plata, cada fabricant la fa del seu
color particular.
Per què alguns miralls es piquen?
La plata es rovella en contacte amb la humitat. Si

Tot Llar 38 Mascarell.indd 2

la paret és humida o el bany no està ben ventilat,
el mirall s’afecta.
Hi ha miralls que aprimen?
Un vidre pla no altera la imatge reflectida. Si en collocar-lo hi donem forma, llavors sí que ens veurem
reflectits amb una imatge deformada.

03/10/2018 13:00

1P ALUMINIS ILURO 1837.pdf

1

1/10/18

15:57

ILURO
ALUMINIS

La millor garantia al seu Servei

www.aluminiosiluro.com

Pagui a 12 mesos
sense interessos

0% interès

Tel.: 93 757 76 03
Fax: 93 757 83 57

Instal·ladors oficials

Via Europa, 189-193
(a 50m Decathlon), Mataró
(Obert també dissabtes al matí
de 10 a 14 h)

Visiti la nostra nova exposició a:
C. Roselló, 321, Barcelona
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De Mataró a tot el món:
amb segell de qualitat
propi
Obres i Serveis Habitat se segueix
projectant com una constructora de
referència i començarà a treballar en
llocs com Dubai o el Senegal

H

abitat és una empresa mataronina però per
trobar el seu segell propi en obres, promocions i interiorisme cal fer quilòmetres. La
firma té, a més de la seu a la nostra ciutat, oficines a
Madrid i Lió, i en els seus 25 anys de trajectòria han
anat creixent a escala internacional fins al punt de
posicionar-se en mercats emergents com Dubai i el
Senegal. Explica Franc Sánchez, gerent de l'empresa:
"Ens agraden els projectes vius, que estiguin marcats per referències estètiques i culturals, i mantenir
sempre la il·lusió dels nostres clients".
No hi ha cap altra empresa a la comarca que pugui
tenir com a segell el catàleg de clients internacionals
de què disposa Habitat. És un bon exemple que ningú
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és profeta a casa seva però és buscat per inversors
en diverses de les economies i mercats emergents.
Habitat té un segell propi guanyat a còpia de treballar
amb qualitat en tots els punts del procés. Treballen
amb professionals reconeguts de la decoració i l'interiorisme i treballen perquè la proposta s'avingui
al que desitja el client. "Procurem que les idees
dels clients reposin, que guanyin perspectiva i així
arribar a l'objectiu final amb plena satisfacció". Un
exemple d'aquesta manera de treballar el trobem
en el recent i reconegut White Summer de Pals, on
Habitat va dissenyar i construir el primer estand de
la inﬂuencer @Goicoechea22, que va
causar sensació.

Tenim la sort que diferents
inversors internacionals ens venen a
buscar per com treballem, per com posem
els nostres clients al centre de cada
projecte i fem que se'l sentin seu i surti
exactament com ells desitgen", explica
Franc Sánchez.

Projectes internacionals
En els propers mesos, Habitat, gràcies
a la seva iniciativa, aterra al mercat
de Dubai, on licitaran obra. Entren
així al país per treballar en l'Exposició Universal 2020. I al Senegal, en
canvi, treballen per a nous projectes
d'habitatge residencial i en mercats.
"Tenim la sort que ens venen a buscar
i confien en nosaltres", explica el seu
màxim responsable. En els propers
anys la firma només farà que créixer. Es pot ben dir que la mataronina
Habitat no té límits.
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Una llar sense
ensopegades
Els terres relliscosos, les catifes o les escales acostumen a ser motiu d’accidents
domèstics, que amb alguns consells
podrem evitar en gran mesura

TOT LLAR 42 a 47 1838.indd 2

U

n dels principals perills dins una casa, especialment si pensem en nens i avis, són les
escales. Per aquest motiu és important que
la seva superfície sigui antilliscant. També és interessant col·locar bandes antilliscants a cada graó. Si
l’escala està revestida amb una catifa, cal assegurar-se que està ben subjecta i que no s’aixeca per
cap de les puntes.
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A vegades les catifes
poden ser molestes.
Sovint no
estan ben col·locades
i poden provocar
ensopegades
És important que les zones de trànsit estiguin lliures d’obstacles, especialment a l’entrada, la cuina i els corredors.
Un altre aspecte que cal tenir en compte són les
zones humides. Generalment a la cuina, el safareig
i el bany hi ha vessaments d’aigua que poden provocar caigudes. La superfície dels terres porcellànics
o ceràmics acostuma a ser molt relliscosa quan es
mulla. En aquests casos seria prudent pensar en la

TOT LLAR 42 a 47 1838.indd 3

col·locació de terres antilliscants. Hi ha opcions al
mercat de terres vinílics d’aquest tipus, i no necessiten una gran instal·lació. També hi ha productes
que s’apliquen amb només el pal de fregar, vernissos que generen una capa antilliscant transparent
i productes abrasius que actuen directament sobre
el material modificant la superfície del terra i creant
petites porositats.
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L’art d’empaperar
El paper pintat és l'última tendència per
decorar les parets. Podem trobar des dels
dissenys més discrets fins a les propostes
d’estampats més desenfadats

E

xisteixen papers per a les parets de tot tipus,
fins i tot els que reprodueixen o imiten la
consistència de materials com, per exemple,
el bambú. Els models llisos o estampats amb petits
ornaments aporten sensació d’amplitud i resulten
més fàcils de combinar amb teles i mobles.
En canvi, els papers molt estampats poden tenir massa protagonisme en les habitacions petites i resultar
molt acollidors en salons grans.

T'atreveixes amb un empaperat per a casa teva,
ara que estàs pensant com canviar-la?

TOT LLAR 42 a 47 1838.indd 4
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Sobretot: si
pensem pintar part de
l’habitació hem de
fer-ho abans
d’empaperar

Alguns consells per posar-ho en pràctica: molt senzill, només cal calcular la superfície que té
l’habitació i afegir-hi un 15% extra.
• Hem d’assegurar-nos que tots els rotllos que comprem pertanyin al mateix lot, ja que el color pot canviar una mica d’una tirada a una altra.
• Per empaperar zones de difícil accés, com darrere d’un radiador, cal fer unes incisions horitzontals
en el paper per poder envoltar els suports o tubs.
• Per eliminar les bombolles d’aire que queden sota
del paper, cal punxar-les amb una agulla abans que
la cola s’assequi.
• Determinar la quantitat de paper necessària és

TOT LLAR 42 a 47 1838.indd 5
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Estors japonesos
Els estors japonesos aporten a la
decoració de casa una estètica oriental
i minimalista

E

stan especialment dissenyats per a grans finestrals, balcons i terrasses amb portes corredisses. El mecanisme que utilitzen és semblant
al dels armaris encastats amb portes corredisses. Es
configuren com un conjunt de panells de tela independents, que arriben fins a terra i es creuen entre si.
D’aquesta manera ens ofereixen la possibilitat de
crear diferents combinacions d’obertura i tancament.
Entre aquestes combinacions, poden quedar recollits
en els laterals o en el centre. També trobem models
en els quals els estors dels extrems queden fixos.
Quant a la tela, les més adequades són les de teixits
rígids amb caiguda. Sempre hem de tenir en compte que aquests teixits han de permetre l’entrada de
llum solar a l’estança. Els estors necessiten un raïl
o guia superior per a la seva instal·lació.
El mecanisme s’ancora en el sostre o a la paret. Les

TOT LLAR 42 a 47 1838.indd 6

guies utilitzades estan compostes per diferents carrils
pels quals es mouen els estors mitjançant portateles.
Aquestes peces subjecten els tèxtils amb velcro i els
mouen amb petites rodes.
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ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:

ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:

C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cros a Argentona, lado ITV
sin problemas de aparcamiento)

Camí del Mig, cantonada Camí de Sant Crist nº 1
MATARÓ, Pol. Ind.
Pla d’en Boet

T 93 741 47 17 / 93 741 47 16

T 93 161 50 15

HORARIO COMERCIAL:

HORARIO COMERCIAL:

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

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

GRAN OFERTA!

26,35

Óx id o

Antes

€/m2

16,45

Ahora sólo

*Oferta válida hasta ﬁn de existencias
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PRECIOS IVA NO INCLUIDO

Piedra natural
10x40cm
para aplacar
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L’ordre a l’hora
de posar ordre:
organitza’t abans
de guardar

Consulta tots els articles d'Àmnia Serra
d'Enjoy Order a totmataro.cat/blocs

Saps quina és la fórmula secreta per mantenir l’ordre a casa teva? Trobar un lloc
per a cada cosa i deixar cada cosa al seu
lloc!

A

ra que ja fa dies que ens vam decidir a endreçar, ja ho vam agrupar tot en un mateix
lloc per poder-nos fer a la idea de la quantitat de coses que tenim i ja hem descartat tot el que
no volem/necessitem, arriba el moment de guardar
les coses amb què ens quedem. No vulguem córrer
i fer-ho de qualsevol manera perquè si no tot l’esforç anterior no haurà servit de res. Com acabo de
dir, és imprescindible que cada cosa tingui el seu
lloc per evitar que quedi abandonada a qualsevol
lloc de casa. Perquè segur que esteu d’acord amb
mi en que només cal deixar una cosa mal posada
al damunt de la taula del menjador o al marbre de
la cuina perquè actuï com a imant de moltes altres

El millor, abans de guardar les
coses, és mirar exactament què tenim i de
quin espai disposem
coses que no tenen un lloc on guardar-se (o el lloc
que tenen no és el correcte).
Sempre deixarem les que utilitzem més sovint en
llocs de fàcil accés. Aquesta és una de les claus de
l’èxit d’un ordre durador. Cal que ens sigui pràctic
trobar i agafar les coses quan les necessitem però
també cal que sigui molt fàcil tornar-les a guardar.
Perquè quan necessites una cosa l’agafes d’allà on
sigui, encara que per arribar-hi necessitis una escala
o hagis d’anar a una altra habitació. El problema ve
quan l’has de tornar a guardar: ens fa mandra tornar
a agafar l’escala o desplaçar-nos d’habitació i llavors
és quan la deixem a qualsevol lloc i generem desordre.

en facis i decideixis on i com guardar-los. No cal dir
que sempre que es pugui ho farem en vertical. El
plegat vertical no només està reservat a la roba de
vestir. La resta de tèxtils de la casa també es poden
plegar seguint aquest sistema: els draps de cuina,
les tovalloles, les estovalles, els tovallons... tots!! Si
el que estàs endreçant és un calaix, guarda les coses (sobretot les que siguin petites) dins de caixes
i per categories. És a dir: si per exemple són coses
del bany, posa tot el maquillatge en una caixa, els estris per pentinar-te en una altra, els d’afaitar en una
altra, etc. Evitaràs que s’escampin pel calaix i quan
els hagis d’utilitzar només et caldrà treure la caixa
en qüestió, sense haver de tocar la resta.
Quan comencis aquest procés, no cal que compris un
munt de caixes. Reutilitza les que tinguis per casa o
utilitza caixes de sabates. Pensa que l'organització
que decideixis en un primer moment no té per què
ser la definitiva. Prova durant uns dies si la manera
com has guardat les coses t’és còmode i pràctica. Si
no és així, canvia de lloc el que vegis que no et va bé.
És normal que triguis uns dies a trobar el lloc ideal
per a cada cosa. Quan creguis que ja l’has trobat,
llavors és quan, si vols, pots anar a comprar caixes,
perquè ja sabràs exactament per què les vols i on
les vols posar. Tot i que, insisteixo, no cal gastar-se
gaires diners i es pot reutilitzar el que ja tenim per
casa. Pensa que moltes vegades són caixes que van
dins de calaixos i ni es veuen.

Amb temps
Per això és important que t’agafis el teu temps davant de l’espai que estiguis ordenant, classifiquis
els objectes a guardar en funció del grau d’ús que
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Un últim esforç. Pensa que si aquesta part la fas
correctament, no ho hauràs de fer més, ja que ja
tindràs un lloc per a cada cosa i cada cosa al seu lloc.
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Ciutat

Les oportunitats de l'economia circular
centraran el congrés Recuwaste

La presentació del congrés Recuwaste

ACN

La cita sobre gestió de residus, que tindrà lloc al TecnoCampus els dies 8 i 9, aposta
per l'intercanvi d'experiències entre ciutats per "aportar llum" en els debats del sector
Solidaritat: Redacció

Les oportunitats de negoci de
l'economia circular centraran el
congrés Recuwaste, que tindrà lloc
el 8 i 9 d'octubre al TecnoCampus
de Mataró. Es tracta d'un congrés
de caràcter biennal que s'ha convertit en un referent del sector de la
gestió dels residus en l'àmbit estatal i internacional. La cinquena edició, que canvia el nom de Recuwatt
pel de Recuwaste, comptarà amb
prop de 30 ponents, 70 entitats
participants i més de 500 inscrits, i
aposta per la formació i l'intercanvi d'experiències entre ciutats. "El
Recuwaste pretén aportar llum en
el sector i en els debats que hi ha
sobre la taula, com per exemple
quin model de recollida implantar
o com aplicar la tecnologia", ha
afirmat el director del Consorci
per al Tractament de Residus Sòlids
Urbans del Maresme, Carles Salesa,
en la presentació de la cita.

Un tema important a l'agenda
L'experiència de la ciutat toscana
de Capannori en la prevenció dels
residus o l'estratègia d'innovació
circular d'Amsterdam per als fluxos
de residus orgànics seran dos dels
casos que es podran escoltar en el

Tot 2 Ciutat Recuwaste ok.indd 2

Recuwaste, que busca en l'intercanvi d'experiències un dels seus
principals atractius. "El Recuwaste
serà una bona experiència per illustrar quins camins hauran de
seguir molts ajuntaments a partir
de l'any que ve", ha assenyalat el
director de l'Agència de Residus
de Catalunya (ARC), Josep Maria

L'estrena

En el marc del Recuwaste,
també es presentarà oficialment el Parc Maresme
Circular de Mataró, un
espai de 18.000 metres
quadrats dedicat a l'economia circular
Tost, amb la mirada fixada en les
properes eleccions municipals.
El congrés, organitzat pel
Consorci per al Tractament
de Residus Sòlids Urbans del
Maresme, la Diputació de
Barcelona i l'Agència de Residus
de Catalunya, se centra "en la gestió dels residus i recursos sota el
prisma de l'economia circular".
Salesa ha ressaltat que amb aquesta cinquena edició arriben a la

"maduresa" com a congrés i que
es confirmen com la cita "de referència al sud d'Europa" del sector.
Recuwaste, que va començar dedicada al tractament de residus ,
ha anat evolucionant en funció de
les necessitats del sector i els seus
organitzadors han volgut reflectir
aquesta transformació en el canvi
de nom.

El paper de les deixalleries
Els organitzadors han volgut que
els tallers que s'impartiran siguin
de molta actualitat. Per exemple,
un dels tallers versarà sobre els
residus emergents i s'hi tractaran
els canvis que s'han de produir a
les deixalleries per complir amb la
normativa que els obliga a adequar
nous espais per acollir els residus
d'aparells elèctrics i electrònics
(RAEE). Les propostes dels ajuntaments es recolliran per presentar-les a les negociacions del nou
conveni RAEEs 2018-2022.
Els altres dos tallers seran sobre campanyes de comunicació
i residus tèxtils, una fracció dels
residus que pot arribar al 65% de
reutilització, al 35% de valorització material, al 5% de valorització
energètica i només un 5% destinat
a l'abocador.

03/10/2018 16:59
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Ho tornen a fer: més de 5.000 persones
caminen per l'Alzheimer

El Parc Central Nou ple a vessar

Francesc Páez

La marea verda inunda els camins de la rodalia
de Mataró en una altra autèntica festa
Solidaritat: Redacció

Mataró ho ha tornat a fer. I ja van
onze edicions seguides, sense fallar, que la ciutat respon en massa
a la crida de l'AFAM i un diumenge
de tardor a trenc d'alba inunda els
camins del rodal de la ciutat d'excursionistes seguint una mateixa estela de solidaritat. L'onzena Mataró
Camina per l'Alzheimer va reunir
5.080 persones i la marea verda va
tornar a evidenciar que, a l'hora
de fer pinya caminant plegats, la
ciutat és imparable. En donen fe

no només la xifra d'inscrits sinó
també l'espectacular dispositiu
organitzador que un any més va
fer possible aquest espectacular
exercici solidari.

Gran organització
Desenes de persones en perfecta
coordinació van possibilitar que
el màxim de persones poguessin
gaudir dels tres itineraris –un d'urbà i dos amb un trajecte preciós
al voltant de la ciutat– habilitats.
Un altre dels factors que expliquen el triomf d'aquesta iniciativa

és que la participació és familiar
i transversal des del punt de vista
generacional. Hi ha gent de tota
mena i condició connectada amb
la causa per a la qual es recapten
fons: des de grups d'amigues adolescents fins a persones d'edat
avançada que agraeixen l'itinerari més curt i simbòlic perquè
d'aquesta manera també poden
participar-hi i lluir amb orgull la
samarreta de l'any.

Festa final
Al Parc Central Nou, en acabar,
menjar i final de festa. És el colofó

11
Era l'onzena edició
d'aquesta caminada,
que va iniciar-se el 2008,
en benefici de l'AFAM

Uns dels punts d'avituallament de la caminada

Tot Ciutat Caminada.indd 2

F. Páez

a una jornada en què més de 5.000
persones surten a caminar amb
el somriure del compromís amb
l'AFAM inscrit permanentment
al rostre. Un any més, una de les
imatges de l'any. Realment és tal
com diu el nom: Mataró Camina
per l'Alzheimer.
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Del 5 al 10 d'octubre de 2018

CINC DE CINC
El CE Mataró ha fet el millor inici dels últims 25 anys

• BRUSSEL·LES, 5 · MATARÓ PARC •
• MÉNDEZ NÚÑEZ, 30 · MATARÓ •
• RIERA, 17 · MATARÓ •
www.win333mataro.com
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Cugat Comas
Periodista Tot Mataró

Bona sort als nostres olímpics
Andorra i la Seu d'Urgell acullen els Special Olympics
La mateixa flama que el dilluns 24
es va passejar per Mataró encén
aquest cap de setmana una nova
edició dels Special Olympics, en
aquest cas a cavall de la Seu d'Urgell i Andorra. Si el simbolisme i la
iconografia pròpia de l'olimpisme
sempre destil·la molta força, és indubtable que en el cas dels Special
i l'esport adaptat el seu missatge
adquireix una tendresa especial.
Tots els qui vam sortir al pas de la
flama pels carrers de la ciutat vèiem mirades enceses i unes rialles
contagioses, que els esportistes
mantindran intactes durant tots
els dies de competició olímpica.
És un esperit especial, que encomana una mena de valors purificats de l'esport que quan són
reclamats per l'alta competició
semblen espuris. Gioconda Belli
deia allò tan repetit que "la solidaritat és la tendresa dels pobles", i
pocs peveters encesos com el dels
Special s'adiuen a la màxima.
Mataró tindrà olímpics a la cita
gràcies a la feina, l'empenta i la

L'entrevista

dedicació de tots els clubs que
vetllen perquè cap guspira s'encengui –ans al contrari– i la flamarada de l'esport adaptat ho
acabi encenent tot. M'agradava la
música del que explica la gent del
Club FEM, que explica com el seu
darrer objectiu és dissoldre's en el
moment en què cada disciplina,
a través dels mateixos clubs, hagi
assumit l'esport adaptat dins la
seva pròpia estructura.
Un dia una amiga s'astorava al
conèixer amb més detall quina era
la tasca de la Fundació Maresme
amb les persones amb discapacitat, un cop ja havia gaudit de les
Dissantes. Reprenent conversa i
arran del pas celebrat de la flama
van entomar dissertació sobre la
importància que no hi hagi barreres que delimitin el camp d'acció
de l'esport i arribi a tothom per
igual. Als Special Olympics no cal
dignificar-los perquè en el dia a
dia ja vessen d'exemplaritat. Que
gaudeixin en nom nostre. I que no
deixin de somriure.

Jordi Vizcaíno
Mataró Parc Boet

Agenda
CASA

WATERPOLO Divisió d'Honor Mas.
QUADIS CNM - CATALUNYA
Dissabte 6| 12:45 h | Complex Joan Serra

TENNIS TAULA Div. d'Honor Masc.
QUADIS CNM - BADALONA
Dissabte 6| 17 h | Complex Joan Serra

HANDBOL Plata Femenina
JH MATARÓ - ELDA
Dissabte 6| 18 h | Pav. Teresa M. Roca

HANDBOL 1a Estatal Masculina
JH MATARÓ - S. ESTEVE PALAUT.
Dissabte 6| 20 h | Pav. Teresa M. Roca

HOQUEI PATINS Nac. Cat. Fem.
CH MATARÓ - VOLTREGÀ B
Dissabte 6| 18 h | Pavelló Jaume Parera

BÀSQUET Lliga EBA
MAT. PARC BOET- ESPARREGUERA
Dissabte 6| 18:30 h | Pavelló Eusebi Millan
MAT. FEIMAT - CASTELLBISBAL
Diumenge 7| 18 h | Palau Josep Mora

FUTBOL 3a Catalana
CIRERA - LA LLÀNTIA
Diumenge 7| 12 h | Mpal. Cirera

FUTBOL 1a Catalana Femenina
CE MATARÓ - MARTINENC
Diumenge 6| 17 h | Mpal. Centenari

VOLEIBOL 1a Catalana Fem.
CV MATARÓ - BARBERÀ
Dissabte 6| 19:30 h | Pav. Euskadi

HOCKEY HERBA 1a Catalana
ILURO HC - ÈGARA
Diumenge 7| 11 h | Mpal. Hockey
+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM
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EL CE Mataró fa el "cinc de cinc"

SEGONA
CATALANA
EL CE Mataró augmenta
el seu avantatge
5a jornada (29/30 setembre)
Canyelles - Sant Andreu Atl. ..................0-4
Mollet - Montcada .......................................1-1
CE MATARÓ - Sarrià ................................... 4-3
Llefià - Molletense ..................................... 2-1
Pubilla Casas - Europa B ......................... 3-2
PREMIÀ DE MAR - Valldoreix ...................2-0
SANT POL- Turó Peira ...............................0-0
Parc - Young Talent................................... 3-2
Besós BV - Singuerlín................................ 1-2

Classificació
Un moment del matx | D. F.

Després d'una primera part
sense gols, se'n van veure set
El CE Mataró va aconseguir la seva
cinquena victòria consecutiva i
es consolida en el lideratge amb
quatre punts d'avantatge sobre
el segon classificat.
El partit contra el Sarrià no va
ser fàcil i per un moment va planar l'ombra de la derrota patida la
temporada passada. Però l'equip
de Raul Monroy va treure caràcter
de líder, en un dia en què el joc no
va ser brillant, i es va aconseguir
els tres punts.
La primera part va ser molt discreta, amb molt de joc de toc i
cap ocasió de gol, ni a un costat
ni a l'altre.
A la represa la cosa va canviar
radicalment. El Mataró va sortir
amb més empenta, i als 7 minuts,
Kique, després d'un possible penal
a Peque no assenyalat, va ser el
més llest i va creuar la pilota per
avançar l'equip local. Però l'equip
groc-i-negre va veure com l'equip
visitant capgirava el marcador al
cap de pocs minuts, aprofitant una
errada defensiva i un contraatac
que va agafar la defensa local
descol·locada per la dreta.
El Mataró havia de treure el caràcter de líder i ho va fer. Isma va

TOTESPORT 1542 tot OK.indd 3

4
3

CE MATARÓ
SARRIÀ

CE MATARÓ: Pol, Víctor Yustos (Lluís
46'), Kiku, Adrián, Aitor Vàzquez (Isma
46'), Parri, Peque, Aitor Gonzàlez (Dani
Prieto 68'), Aleix Cirera (Marc Pascual
77'), Pedro (Toni Muñoz 68'), Kique.
GOLS: 52' KIQUE (1-0); 56' Lacambra
(1-1); 63' Pemán (1-2); 69' ISMA (2-2); 76'
TONI MUÑOZ (3-2); 90' ISMA (4-2); 90+5'
Salvador (4-3).
estavellar un xut al travesser i dos
minuts després va empatar en una
rematada de cap a centrada perfecta de Kique a la sortida d'una
falta. I quan el Sarrià obria línies
Toni Muñoz va superar amb un toc
de qualitat el porter visitant per
fer el tercer. El Sarrià continuava
portant perill, però en una jugada quasi calcada a la del segon
gol, Isma va fer el que semblava
el gol de la tranquil·litat. Però el
Mataró va fer un altre regal al rival i encara es va haver d'acabar
demanant l'hora.

L'equip femení no juga

L'equip femení del CE Mataró va ajornar
el segon partit consecutiu al camp del
Pradenc. A veure si aquest diumenge
a les 17 hores, davant el Martinenc al
Municipal del Centenari, poden debutar a
casa i sumar la seva segona victòria.

CE MATARÓ 15; Turó Peira, Singuerlín,
Sant Andreu At. 11; Montcada, Llefià 10;
Parc 8, Pubilla Casas 7; Molletense, PREMIÀ MAR 6; Valldoreix 5; Europa B, Young
Talent Badalona Sud, Besós BV 4; Sarrià i
SANT POL 3; Mollet 2; Canyelles 1.

6a jornada (6/7 octubre)
Singuerlín - CE MATARÓ (DG 12 h)
Valldoreix - SANT POL (DG 12 h)
Young Talent - PREMIÀ DE MAR (DS 18 h)

El Mataró visita un rival difícil
El Mataró juga a Can Zam contra un
equip que ha pujat però està fent un bon
inici de campionat. Serà la 10a visita al
camp del Singuerlín i en 7 ocasions el
Mataró ha guanyat. La darrera visita va
ser la temporada 14-15 i el resultat 1-2.

Lliga Nac. juvenil
Primera derrota

L'equip juvenil del CE Mataró va perdre
per 0-2 davant el Cornellà B, en el que
ser la primera derrota del campionat i
els va fer baixar fins a la 8a plaça.
Aquest dissabte a les 12 hores visiten el
camp de la Damm, 2n classificat.

1a Catalana
El Vilassar colíder
i l'Argentona cuer

L'Argentona va perdre per 0-7 a casa
davant el Lloret, que és el nou líder.
El Vilassar de Mar va guanyar per 0-1 al
camp de l'anterior líder, el Manlleu, i és
colíder igualat amb el Lloret.
Aquest diumenge a les 12 hores el Vilassar rep el SJ Montcada (9è classificat),
mentre que l'Argentona juga a Palamós
(8è) diumenge a les 17 hores.
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FUTBOL

La Llàntia guanya el derbi i deixa
la Mataronesa en mala situació

TERCERA
CATALANA
Molinos ja és segon
5a jornada (29/30 setembre)
PLA D'EN BOET - Santvicentí ................... 2-1
Premià Dalt - MOLINOS ............................ 2-3
CERDANYOLA AEiLL - La Salut..................1-1
Masnou At. - Vilassar B.............................1-4
Arenys Mar - Lloreda................................. 2-1
Vilassar Dalt - CIRERA ...............................1-0
Cabrils - Fund. Montgat ............................4-1
Llavaneres - Montsant .............................2-4
LA LLÀNTIA - MATARONESA...................... 2-1

Classificació
El derbi per als verds | D. FERRER

Interessant derbi el jugat al Municipal de
La Llàntia entre els dos equips mataronins
més necessitats de punts.
Els llantiencs es van avançar amb gol
d’Ibu al quart d’hora de joc i van ser superiors fins al descans. A la represa, els
arlequinats, amb nombrosos canvis, van
buscar l’empat i Palanco el va aconseguir
a deu minuts del final. Però de seguida Ibu va tornar a posar per davant els
verds, per obtenir la seva segona victòria
consecutiva.

1
0

VILASSAR DALT
UD CIRERA

CIRERA: Toni, Cristian R. (Oliva 60’),
Karamba, Palau, Isaac, Juako (Aleix
60’), Agus (Frank 76’), Yustos (C.Flores
60’), Joel, Izar Campaña (Baba 76’).
Un gol molt ràpid dels vilassarencs als
quatre minuts va servir per derrotar un
equip que ho va intentar però no va tenir
sort i baixa fins al 7è lloc però a només
tres punts del seu rival, que és el nou líder.

2
1

PLA D'EN BOET
SANTVICENTÍ

PLA D'EN BOET: Jairo, Louhkiar (Cortés 74’), Mamadou, Charro, Carrasco,
Valencia (Lluc Pera 63’), Eric, Vela (Javi
74’), Alaghie, Barris (Marc 89’), Eric (Joel
63’) i Adama.
El Pla d’en Boet va guanyar el tercer partit
disputat a casa, on la temporada passada
només en va guanyar cinc. Ho va fer superant un sempre difícil equip santvicentí
amb gols de Barris i Adama.
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2
1

LA LLÀNTIA
MATARONESA

LA LLÀNTIA: Joan, Jerreh, Càmara,
Bilal (Ismael 66’), Sergio García (Saiku
57’), Ibu, Said (Andrada 75’), Yusupha,
Llavero, Salvia i Bertolín.
MATARONESA: Palomino, Espín (Joan
46’), Guti (Aitor 46’), Moya (Hidalgo
63’), Miguel, Othman (Bofarull 46’),
Dembo, Nogales (Carlos 46’), Marc
Pérez, Palanco i Marcelo.

1
1

CERDANYOLA
LA SALUT

CERDANYOLA AEiLL: Moreno, Àlex
(Hernàndez 88’), Valero, Mosquera
(Almirón 70’), Simón (Molina 55’), Ricis,
Mas, Llop, Delgado, Carrasco i León
(Aaron 45’).
El partit es va complicar amb un gol en
fred dels badalonins. L'empat va arrribar
a un quart d’hora del final amb gol de
Carrasco.

2
3

PREMIÀ DALT
MOLINOS

MOLINOS: Ramos, Keita, Roca (Jordi
Cano 60’), Sergio López, Artero (Rubén
Moreno 46’), Chamarro (Hèctor 46’),
Batlle (Adrián 75’), Manrique, Aitor Moreno, Óscar i Pereira (Toni Martín 46’).
Gran remuntada del Molinos a la segona
part. Al descans s’havia arribat amb un
2-0 advers, però dos gols d’Aitor Moreno
van igualar el marcador i Toni Martín va
sentenciar a 7 minuts del final.

Vilassar Dalt 12; MOLINOS, Vilassar B,
CERDANYOLA, Llavaneres 10; PLA D'EN
BOET, CIRERA, Santvicentí, 9; LA LlÀNTIA
La Salut Badalona, Premià Dalt 7;
Cabrils, Lloreda, Arenys Mar 6; Montsant,
MATARONESA, 4; Masnou At. 3; Fundació
Montgat 1.

6a jornada (6/7 octubre)
CIRERA - LA LLÀNTIA (DG 12h)
Vilassar B - PLA D'EN BOET (DS 20 h)
Lloreda - CERDANYOLA AEiLL (DG 12 h)
MOLINOS - Arenys Mar (DG 12 h)
MATARONESA - Llavaneres (DS 17 h)

Derbi a Cirera
Aquesta setmana el derbi mataroní es
juga a Cirera, on l'equip verd intentarà
millorar la imatge de la temporada
passada quan va perdre per 6-1.
Bons partits també a Molins i Camí del
Mig amb interessants derbis maresmencs.

4a Catalana
Molinos B és a dalt
3a jornada (29/30 setembre)
JUVENTUS - MATARÓ ATH................... 2-2
MOLINOS B - ROCAFONDA .....................4-1
Alella - JUVESPORT .................................1-1
Dominen la classificació Tiana, Alella,
Calella i Molinos B amb 9 punts.
El Juventus és 8è amb 4 punts,
Juvesport i Mataró Athlètic estan a 1 i
Rocafonda a 0.
Aquest diumenge (12 h) derbi a
Rocafonda, on reben la visita del
Juventus.
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Tercera victòria consecutiva del
Futsal Aliança

2A DIVISIÓ B
GRUP 3
Manresa i Mataró
comparteixen liderat
3a jornada (i 30 d'octubre)
Hospitalet-Escola Pia ..........................10-7
Las Palmas-Salou .................................. 3-3
Cavauto-Pallejà..................................... 0-11
CANET- Barceloneta .............................10-3
CCR- Segorbe ......................................... 5-3
FUTSAL ALIANÇA-Terrassa ..................4-0
Cerdanyola-Santa Coloma ................... 1-3
Manresa-Sabadell .................................9-4

Segueixen ferms a casa | Arxiu

El Futsal Aliança Mataró continua
realitzant un extraordinari inici de
temporada i aquest passat cap de
setmana va derrotar 4 a 0 a l’Isur
Terrassa, un dels equips que ha
pujat aquest any a Segona B.
A la primera part els mataronins
va tenir el control de la possessió
i van gaudir de nombroses ocasions davant un equip egarenc que
esperava tancat al darrere i sortir
al contraatac. No va ser fins al final
del primer temps que Pol Novo va
fer l’1 a 0, un autèntic golàs que va
posar dempeus el pavelló Teresa

4
0

Classificació
FUTSAL ALIANÇA
TERRASSA

ALIANÇA MATARÓ: Isaac Fernandez,
Alex del Barco, Pol Novo (2), Alejandro
Medina, Oriol Lopez (2), Llibert Canal, Joel
Ciscar, Miquel Puig, Paquito Pares, Azhar
Chiheb, Pol Tolrà, Mahamadu Ceesay.

Maria Roca. A la represa els egarencs van haver d’arriscar més per
buscar l’empat i els locals van disposar de més espais que van aprofitar per consolidar la victòria, la
tercera, i ser líders.

No poden guanyar en el dia de la
presentació
4
6

SPALL CFS MATARÓ
SANT CUGAT

SPALL CFS MATARÓ: Pol Piñol, Adrian
De Gea, Javier Capilla, Carlos Guarnido,
Abderrahim El Merrouni, Lluis Macias,
Adria Dorca, Abel Rangel i Pol Aledo.

En mala raxa | arxiu

Segona derrota seguida a la lliga de
l'SPALL Ciutat de Mataró, que no va
poder aprofitar una jornada propícia amb més públic a la graderia, ja
que era el dia de la presentació dels
equips. De seguida van veure com el
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Sant Cugat els despertava amb 10
minuts inicials amb un atac incessant dels visitants que s'avançaven
per quatre gols.
Els mataronins van reaccionar al
final de la primera part amb dos
gols i van tenir les seves opcions a
la represa escurçant fins al 3-4 però
en una jugada aïllada els del Vallès
feien un 3-5 feridor, preludi del final.

Manresa i FUTSAL ALIANÇA MATARÓ, 9
unts; CCR Club, 7 punts; Sabadell, CANET
i l'Hospitalet, 6 punts; Pallejà, Santa Coloma, Cavauto i Escola Pia, 3 punts; Las
Palmas, Cerdanyola, Salou, Barceloneta i
Segorbe, 1 punt; Terrassa 0 punts.

4a jornada (6 i 7 d'octure)
Aquest dissabte a les 18 hores el Futsal
Aliança Mataró jugarà a Sant Coloma a
la pista del filial de l’Indústries Garcia,
un equip que ve de guanyar 1 a 3 a
Cerdanyola i que només ha sumat 3 dels
9 punts possibles fins ara.

3A NACIONAL
GRUP 1
Triple empat a dalt de
la classificació
2a jornada (29 i 30 de setembre)
Montsant-Moncada .............................. 4-5
VILASSAR- Jesús i Maria .....................7-7
ARENYS DE MUNT - Vallseca ..............7-4
Floresta-Gràcia ......................................2-2
Arrahona- Vacarisses .........................5-0
Esparreguera-PREMIÀ .......................... 1-0
SPALL MATARÓ - Sant Cugat.............. 4-6
Arrels-Ripollet ........................................ 1-4

Classificació

Ripollet, ARENYS DE MUNT i Esparreguera, 6 punts; Jesús Maria i Floresta,
4 punts, PREMIÀ DE MAR, Sant Cugat,
Montcada, Arrahona, Arrels, 2 punts;
VILASSAR, 2 punts; Gràcia i Vilaseca, 1
punt; SPALL CIUTAT MATARÓ, Montsant i
Vacarisses, 0 punts.

3a jornada (7 d'octubre)
Ripollet- SPALL MATARÓ ..................... 18h
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El Quadis CN Mataró inicia la 29a
temporada a la Divisió d’Honor

DIVISIÓ D'HONOR
MASCULINA
1a jornada (6 d'octubre)
QUADIS CNM- Catalunya
Tenerife – Barceloneta
Canoe – Sabadell
Sant Andreu – Concepción
Terrassa – Mediterrani
Navarra – CN Barcelona

Un any més a dalt de tot| d.ferrer

És la 27a participació seguida
de l’equip mataroní a la màxima
divisió estatal
Aquest dissabte el Quadis CN
Mataró, una vegada més de la mà
del tècnic mataroní Beto Fernàndez,
comença la seva participació en
la màxima competició estatal, la
Divisió d’Honor. Serà la 29a vegada,
i 27a consecutiva, en què l’equip
mataroní estarà entre l’elit estatal.
A part de ser-hi, s’ha convertit des
de fa uns anys en un dels equips
capdavanters, tal com demostra
que en 14 de les 17 últimes edicions
de la lliga l’equip mataroní ha estat

a la primera meitat de la taula. El
millor resultat va ser el 3r lloc de
la temporada 2013-14, i la temporada passada es va acabar en 5è
lloc. Aquesta temporada la cosa no
serà fàcil perquè hi ha uns quants
equips de la zona intermèdia que
s’han reforçat bé i per tant s’haurà
de lluitar per intentar colar-se altra
vegada entre els quatre primers.
La plantilla
Pocs canvis a la plantilla mataronina. La incorporació més destacada
és la de l'australià George Ford,
gran defensor de boia. També s'hi

El primer rival és el Catalunya
El primer rival del Quadis sembla
assequible. L’equip gracienc va quedar
la temporada passada en 9è lloc, molt
lluny de la zona de “play-off”. Però
atenció perquè la temporada passada
es va guanyar només per 9-7.
El Cata havia estat campió 7 vegades,
i ha visitat Mataró en 22 ocasions a la
divisió d’Honor, amb un balanç de 13
victòries visitants, 1 empat i 8 locals.
incorporen dos jugadors de casa
de l'any 2002, que són Pol Daura
i Max Casabella. Continuen Mario
Lloret, Ramiro Veich, Pitu Puig,
Marc Corbalán, Edu Mínguez, Lluc
Bertran, Àlex Codina, Pol Barbena,
Germán Yáñez i Xavier Casabella.
Deixen l'equip Raul Loste, que va
cedit al CN Granollers, Samu Ruiz,
que torna a Màlaga, i Albert Merino,
que deixa el waterpolo.

La Sirena, a trencar la ratxa amb el Sant Andreu

Altre cop contra la bèstia negra | D. F.

Aquest cap de setmana es juga a les
instal·lacions del GEiEG a Girona la
final a quatre de la Copa Catalunya
femenina, en la qual participa La
Sirena CN Mataró. L’equip que dirigeix Marina Zablith s’enfronta dissabte a les 19 hores al CN Sant Andreu,
amb la intenció de trencar la mala
ratxa que s’arrossega davant l’equip
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barceloní, que ha guanyat els quatre
últims partits que els han enfrontat.
L’altra semifinal la juguen Mediterrani
i Sabadell. La final serà a les 13.30
hores del diumenge.
Derrota davant el CN Sabadell
a la Supercopa Estatal
El dimecres dia 26 La Sirena CN

Mataró va patir una nova derrota
davant del Sabadell en la semifinal de la Supercopa Estatal, que es
va disputar a Can Llong. En la final
disputada diumenge a València el
Sabadell va derrotar per 8-5 el Sant
Andreu, i va guanyar un altre títol.
Va començar molt bé l’equip mataroní guanyant el primer quart
(2-3), però en el segon les sabadellenques van posar la directa i
van obrir forat, sentenciat gairebé
el matx amb un 7-2.
Cap dels dos equips tenia les seves jugadores americanes, pendents
d'incorporar-se.
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Comença
l’Iluro HC a 1a
Catalana

El Quadis CNM
inicia la Divisió
d'Honor

El CH Mataró
femení rep el
Voltregà B

Comença la lliga | D. F.

L'ascens és l'objectiu | D. F.

Contra un rival difícil | D. F.

Aquest diumenge dia 7, l’equip sènior
masculí de l’Iluro HC retorna a la 1a
Catalana després del brillant ascens
de la temporada passada.
Ho fa rebent el Club Ègara de
Terrassa a les 11 hores al Municipal
d’Hockey.
Els equips que completen el grup
són AD Rimas, Can Salas, Atlètic
Terrassa i Línia 22 HC, tots de
Terrassa, i Diagonal i Pedralbes HC
de Barcelona.
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El dissabte 6 d’octubre, l’equip masculí del Quadis CN Mataró de tennis taula comença el seu camí en
la Divisió d’Honor Estatal. El primer
rival serà el Badalona, 6 d’octubre a
les 17 hores, a les instal·lacions del
Complex Joan Serra.
L’equip del Quadis CN Mataró intentarà novament buscar la fase
d’ascens a la Superdivisió, que ja
ha disputat en les dues darreres
temporades.

Després d’aplaçar el partit de l’anterior jornada a Vila-sana fins al 14
d’octubre, el Club Hoquei Mataró
juga aquest dissabte al Jaume
Parera i León, on reben el Voltregà
B. Recordem que l’equip osonenc va
ser campió d’aquesta competició la
temporada passada, guanyant-se el
dret a l’ascens, sense poder materialitzar-lo, ja que a l'OK Lliga hi juga el
seu primer equip. La cita és aquest
dissabte a les 18 h al Jaume Parera.
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Ensopegada molt inesperada

1A ESTATAL
MASCULINA
Dominen Palautordera
i UE Sarrià

Mal viatge a casa | Daniel Ferrer

No poden defensar el lideratge
davant el recentment ascendit
Des del primer moment, el Joventut,
amb Bernat Muñoz absent, va trobar moltes dificultats per superar
la defensa rival. La defensa local i
porteria feien bé la feina i això va
permetre arribar al descans amb
empat a 12 gols.
A la represa l'equip barceloní va
sortir centrat i va obrir forat. En deu
minuts l'equip local només havia
marcat dos gols i els visitants dominaven de quatre (14-18). L'equip
local va reaccionar i es va entrar
en el darrer minut amb 23-24. Però

23 JOVENTUT MATARÓ
27 POBLENOU
JOVENTUT MATARÓ: Quico Sola,
Bassory Tandian, Dani Torvisco porters;
Manel Núñez (4), Oriol Vaqué (2),
Jaume Pujol (5), Dani Aguilera (2),
Berenguer Chiva (1), Jan Bonamusa (2),
Pablo Vela (1), Bernat Bonamusa (2),
Oriol Prat, Sergi Fuster (4), Max Ansón i
Javier Gonzàlez.
PARCIALS CADA 5': 2-1, 4-3, 6-5, 7-7,
10-10, 12-12 descans; 13-15, 14-18, 16-18,
18-22, 21-23, 23-27.
l'equip poblenoví va sentenciar amb
tres gols en l'últim minut aprofitant
errades locals.

Primera derrota de la temporada
22 SANT QUIRZE
21 JOVENTUT MATARÓ
JH MATARÓ: Lidia Bentkib, Noemí Pérez
i Laia Argelich porteres; Ona Muñoz (3),
Sara Ruiz, Isa Latorre, Clara Poo (3), Alisa
Forné (3), Zara Verdugo, Sandra Fargas
(4), Marina Seda, Maria Murillo (3), Maria
Muñoz (5), Sara Muniesa, Saray Romero,
Irene Hernàndez.
PARCIALS CADA 5': 2-0, 5-0, 6-3, 6-6,
8-8, 9-9 descans; 11-10, 14-12, 17-15, 19-16,
21-18, 22-21.
El femení del Joventut va tenir
un mal inici davant un equip que,
com el mataroní, havia guanyat el
dos primers partits del campionat.
L'equip vallesà es va avançar per
5-0. L'equip groc-i-negre va sortir
des de la defensa per arribar al
descans amb empat a 9.
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2a jornada (29 setembre)
Sant Cugat - Sant Joan Despí........ 24-24
Sarrià - Sant Vicenç...........................24-19
Esplugues - Salle Bonanova...........23-23
Palautordera - Sant Quirze.............26-25
Granollers B - Sesrovires ...................sus.
JH MATARÓ - Poblenou ....................23-27
S.Esteve Palaut.-. La Roca.............. 20-20
Montcada - OAR Gràcia....................28-25

Classificació

Palautordera i Sarrià 4; Esplugues 3,
Sant Quirze, OAR Gràcia, Sesrovires,
Montcada, JH MATARÓ, Poblenou 2;
Bonanova, Sant Cugat, Sant Esteve
Palautordera, , Sant Joan Despí i La Roca
1; Granollers B i Sant Vicenç, 0.

Repeteixen a casa
El dissabte (20 h) el JH Mataró repeteix
a casa rebent el Sant Esteve de Palautordera. La temporada passada el Joventut
va guanyar clarament per 34-22.

Plata Estatal Fem.
Queda un trio a davant
3a jornada (29/30 setembre)
Sant Quirze - JH MATARÓ .................22-21
Elda - OAR Gràcia .............................27-20
Puig d'en Valls ...................................24-23
Lleidatana - La Roca..........................14-28
Dominicos - Benidorm .....................22-23
Sant Vicenç - Amposta .....................19-26
Mislata - Agustinos Alicante ...........22-21

Classificació

Benidorm, Sant Quirze, Elda 6, JH
MATARÓ, La Roca, Mislata 4; Puig d'en
Valls 3; Amposta, Sant Joan Despí, Lleidatana, Sant Vicenç 2; Agustinos Alicante 1,
OAR Gràcia, Dominicos Zaragoza, 0

Reben un dels líders
Debut de Maria Muñoz /F: Jordi Vilas

La segona part la va dominar
l'equip local, molt efectiu en atac
en el primer tram, i va arribar a
guanyar de quatre gols (19-15).
Després l'equip mataroní va tornar a funcionar i encara va tenir
les seves opcions (21-20 quan faltaven 4 minuts), però la defensa
quirzetenca va mostrar-se segura.

El dissabte a les 18 hores el JH Mataró
rep l'Elda alacantí, un dels tres equips
que ha guanyat els tres partits disputats
fins ara.
La temporada passada l'equip local va
guanyar per 31-30.

DOS EQUIPS DE BASE A LA LLIGA
Els equips cadet masculí i infantil femení
del Joventut Mataró s'han classificat per
jugar a la Lliga Catalana.
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El Club Volei Mataró Caliu comença guanyant a 1a Catalana

La victòria les somriu | ced.

Bon començament de temporada del CV Mataró Caliu,
que després del descens de categoria estatal, torna
a competir a la màxima categoria catalana. El primer
partit a la pista de l’Olot, un dels equips de la zona
alta de la classificació de la temporada passada, era
una prova per veure en quines condicions es troba
un equip que s’ha renovat força i que ha canviat de
tècnic. David Casas és el nou entrenador i compagina aquesta tasca amb la direcció esportiva del club.
A més de les novetats del tècnic i de les incorporacions de jugadores juvenils del club i d’Anna Ramon,
Andrea Molinero i Eva Acevedo, les tres provinents

del Premià de Dalt de primera nacional, també és nou
el patrocinador de l’equip, que aquesta temporada
serà el restaurant Caliu.
L’equip, que ha patit algunes lesions durant el primer mes de treball, va fer un partit molt seriós i en
tot moment va dominar el joc i el marcador. Només el
tercer set va ser igualat però les mataronines sempre
van ser superiors a les locals en el servei i el joc a la
xarxa. La propera jornada el Mataró, rep el Barberà,
el dissabte a les 19.30 a l’Euskadi. Les vallesanes van
guanyar també el seu partir de la primera jornada
per 3 sets a 1 al Prat.

El Rugby Club Mataró comença la lliga amb derrota
L'equip local va fer una gran primera part, tenint
a ratlla un gran rival com és el Manresa, i al descans
es va arribar amb empat a 11 punts. A la represa els
manresans van agafar clar avantatge. L'equip local
va reduir a un esperançador 17-23, però va acabar
rendint-se davant la superioritat dels del Bages.
Van jugar: Andreu Valls, Elm Mora, David Rubio,
Miquel López, Moisés Nogué, Carlos García, Pablo
García, Santiago Vargas, David García, Roger Font,
Manuel Cabrera, Pedro De Cea, Germán Rodríguez,
Pol Roca i Guillaume Duspara, com a titulars, Adrià
Güell, Santiago Agustín i Sergio Rosales.
Un mal inici | D.F.

El Rugby Club Mataró va jugar dissabte al vespre
el primer partit oficial de la temporada en la Fase
Prèvia de la Divisió d'Honor Catalana i va perdre
contra el Manresa RC per 27-40, en matx jugat al
Municipal del Camí del Mig.

TOTESPORT 1542 tot OK.indd 9

Un grup decisiu
L'equip mataroní està en un grup de 7 equips junt
amb Manresa, FCB Blau, RC Badalona, CRC Terrassa,
Químic i Sant Cugat B.
Els quatre primers classificats jugaran la Divisió
d'Honor i els tres últims la Primera Catalana.
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El Feimat sotmet el Valls
a casa seva

LLIGA EBA
Grup C
Tarragona, Quart i
Igualada no fallen i
aguanten el Boet
2a jornada (29 i 30 de setembre)
Salt- MATARÓ PARC BOET .............. 75-88
Igualada- Calvià.................................74-65
Valls- MATARÓ FEIMAT ......................52-82
Castellbisbal-Martorell ....................83-76
Tarragona-Salou ................................77-55
Quart-Cornellà ................................... 74-72
Olivar-Esparreguera.........................75-78

Classificació
Triomf molt contundent | Cedida

Històrics 30 punts d’avantatge per als de Charly Giralt
Un Mataró Feimat gegantí es va imposar dissabte en un escenari amb
fama i història de difícil per ni més
ni menys que 30 punts d'avantatge.
L'equip de Charly Giralt ho va fer
tot bé –i el seu rival no va tenir el
dia, més aviat tot el contrari.
Els jugadors grocs van mostrar
durant tot el partit una gran defensa que va provocar curtcircuits en
tot moment a l'atac dels locals. La

52 VALLS
82 MATARÓ FEIMAT
MATARÓ FEIMAT:: Solé (18), Viñallonga
(7), JF Cabrera (7), Rodríguez (5), Ventura,
Juanola (14), Ariño (7), Romero (12),
Estany (5), Touré (2), Traver (5).
PARCIALS: 10-18, 16-23, 14-21, 12-20..
pressió era angoixant i una de les
claus va ser la rotació dels visitants
que els va permetre no abaixar el
llistó de l'exigència física i anar
ampliant distàncies.

Esgarrapen la victòria a la pròrroga
75 SALT
88 MATARÓ PARC BOET

Tarragona, MATARÓ PARC BOET, Quart i
Igualada, 4 punts; MATARÓ FEIMAT, Salt,
Castellbisbal, Salou, Esparreguera i Valls,
3 punts; Martorell, Cornellà, Olivar i
Calvià, 2 punts.

3a Jornada (6 i 7 d'octubre)
Reforçats per les victòries a domicili,
els dos equips locals de Lliga EBA han
de ratificar les bones sensacions davant
la pròpia afició. Assegurar els punts
a casa serà clau al llarg de tot l'any i
especialment motivats estaran els nois
del FEIMAT, que no van poder guanyar en
la primera jornada.
El MATARÓ PARC BOET obrirà la
jornada dissabte a les 18.30 h rebent
l'Esparreguera a l'Eusebi Millan mentre
que el FEIMAT MATARÓ farà d'amfitrió del
Castellbisbal a l'horari habitual de les 18
h de diumenge, 7 d'octubre.

MATARÓ PARC BOET: Puig (18), Merino
(10), Aza (8), Francisco (5), De Pree (7),
Duran (2), Tato (3), Tuxford (5), Moore II
(26), Forcada (4)

2 de 2 per als taronges| Daniel Ferrer

El Mataró Parc Boet avança amb
pas ferm en els primers compassos
de la Lliga EBA. Diumenge va saber
treballar de valent per fer saltar la
victòria fora de casa, a Salt. Va ser
un partit madurat durant els dos
primers quarts i sobretot gestionat
amb eficàcia després del descans
davant les estimbades dels locals,

TOTESPORT 1542 tot OK.indd 10

.PARCIALS: 14-18, 16-22, 24-15, 17-16.
PRO: 4-17.
molt més llançats. De fet es pot
considerar un triomf que es va fer
valer els 10 punts d'avantatge i que
es va resistir als gironins fins al
punt d'anar a la pròrroga.
En el temps extra va ser com si
el Boet hagués guardat les forces
que el Salt ja no tenia. I es va guanyar de 13 punts.
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Subcampiones de la Lliga
Catalana
53 MATARÓ PARC BOET
65 BARÇA CBS
MATARÓ PARC BOET: Jones (20),
Gibert (2), Diao (3), Frommelt, Claret (6),
Llobet (9), Ruano (8), Massuet, Latorre
(3), Timoner (2)
PARCIALS: 7-30, 21-12, 13-16, 12-7.

39 LIMA HORTA
51 MATARÓ PARC BOET
MATARÓ PARC BOET: Diao (6), Gibert
(7), Jones (15), Ruano (9), Llobet (9),
Claret (5), Frommelt, Massuet, Timoner,
Latorre.
Recollint la plata | Cedida

El Mataró Parc Boet no va poder
guanyar diumenge en la cita més
important de la seva història, ja que
jugava la final de la Lliga Catalana
LF-2 davant del Barça CBS (Club
Bàsquet Santfeliuenc) al pavelló
del Prat de Llobregat. No va ser
possible sorprendre un conjunt
més experimentat i més conjuntat. El partit es va decidir gairebé

PARCIALS: 10-20, 15-6, 6-13, 8-12.
en un inici espectacular de l'equip
del Baix Llobregat, que va arribar
a dominar de 26 al segon quart.
El dia abans les noies de Jordi
Vizcaíno van brodar el partit contra
l'Horta, en el partit de semifinals.
Una bona defensa i una gran eficàcia en els triples van ser determinants per amarrar el pas a la final.

El primer triomf arriba a casa

Desplaçament llunyà
Les noies de Jordi Vizcaíno afronten
aquest diumenge a Pontevedra l'esperat
debut a categoria estatal. Serà diumenge a les 12:30 h, en què visiten la seu del
CB Arxil en la primera prova de foc que
afronta el MATARÓ PARC BOET en aquesta nova singladura. En declaracions
a totmataro.cat, Vizcaíno apunta que
l'equip arriba "en molt bon moment" a
aquest debut.

1a jornada. (6 i 7 d'octubre)
Cortegada- Celta Zorka ........ (6). 19:30h
Pontevedra- M PARC BOET ..... (7) 12:30h
Ibaizabal-Cerdanyola ....................(7). 12h
Segle XXI-León ............................... (6)20h
Barça CBS- Rioja ...................................2/12
Horta-Ardoi ................................(6). 17:45h
Avilés- Corunya............................. (6) 20h

- Grup C - B
Tres equips han
assolit el 3 de 3

GRESS P. DE MATARÓ: Anne (11), Cuní
(10), Blanes, Murat (2), Domènech (11),
Coll (4), Magriñà (13), Cobo (3), Molina (2),
Martínez, Solé (8).
PARCIALS: 15-15, 17-16, 23-12, 9-13

Classificació

A casa una alegria | D. FERRER
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Pontevedra és
escenari de l'esperat
debut

3a jornada (29 i 30 de setembre)
Gramenet -Lleida .........................Ajornat
Viladecans - l'Hospitalet ................ 59-48
Igualada- Almeda ............................. 70-82
Girona-Barna ...................................... 61-52
Sant Adrià-Geieg .............................. 55-69
GRESS MATARÓ- Sant Adrià ........... 64-56
St Fruitós-Bencriada ........................42-62
Roser-Les Corts .................................67-49

64 GRESS P. DE MATARÓ
56 SANT ADRIÀ

Primera alegria de la temporada
per les noies del Gress Platges de
Mataró, que es van saber fer fortes al Palau Josep Mora davant
un dels equips amb més talent de
la categoria. La força amb què les
d'Àlex León van tornar del vestidor al tercer quart va ser l'element
decisiu per trencar un partit que

LLIGA ESTATAL
Femenina 2- A

en els dos primers parcials s'havia
mantingut sempre sota domini de
les grogues però mai més enllà
dels cinc punts.
L'equip local va saber tirar de
maduresa al darrer quart administrant la bona renda obtinguda en
un tercer quart en què van arribar
a dominar de 18.

Viladecans, Almeda i Girona, 6 punts;
Bencrida, l'Hospitalet, Barna, 5 punts;
Igualada, GRESS PLATGES MATARÓ, Sant
Adrià, Lleida, Roser i Tarragona, 4 punts;
Terrassa, Sant Fruitós i Gramenet, 3
punts.

4a Jornada (6 i 7 d'octubre)
El Gress té diumenge a les 18 h un difícil
desplaçament al Clot de Barcelona, a la
pista del Grup Barna.

03/10/2018 16:42
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El femení del CN Mataró,
primer a Santa Susanna

Bons resultats dels equips mataronins | ced.

L'equip de triatló del Centre Natació Mataró va participar el diumenge passat, 30 de setembre, en el
triatló de Santa Susanna, enquadrat en les proves
del Circuit Català. El resultat més destacat va ser el
primer lloc de l’equip femení, que va encapçalar Clàudia
Luna, que va arribar 2a amb un temps de 1:08:31, i va
ser la 1a classificada en sub-23. Van completar l’equip
Alexandra Cassan, 4a amb 1:10:06, Júlia Raja 5a (3a
cadet) amb 1:11:13, Ivana Peralta 7a amb 1:12:57, Maria
Andreu 9a (1a júnior), amb 1:15:26 i Joana Martínez 12a

(1a en veteranes 1) amb 1:20:18.
En la categoria masculina José Luís Cano va quedar
14è amb 1:02:57 i va ser el guanyador en veterans 2. I
després van arribar Jordi Fernàndez 15è amb 1:03:08
i Adrià de Moya 52è amb 1:08:02. Per equips van quedar en 4t lloc.
La propera competició serà el diumenge dia 7 amb
l’Ironman de Barcelona, amb la participació de Toni
Noé, José Luís Cano, Vicenç Castellà, Tony Sayago i
Víctor Aparicio.

Ramos cau als quarts de final a Shenzhen

Ramos va caure bo i lluitant | ced.
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El tennista mataroní Albert Ramos Viñolas (situat ara
en el lloc 52 del rànquing mundial) sembla que va recuperant les seves millors sensacions i ha tingut una bona
actuació a la Xina, en el Torneig ATP-250 de Shenzhen,
on ha arribat fins als quarts de final. Sobre la pista dura
en què es disputa aquest torneig, havia guanyat dos partits de molta dificultat per plantar-se a quarts de final. En
la primera ronda davant l'italià Seppi (46 del món i cap de
sèrie número 8) al qual va derrotar en tres sets (6-7, 7-6,
6-3) després de 2 hores i 52 minuts de partit. En la segona
es va desfer del serbi Troicki (131 del món) també en tres
sets (7-6, 4-6, 7-6) i després de 2 hores i 36 minuts de joc.
Però en el partit de quarts de final davant el francès
Herbert (67 del món) va acabar acusant l'esforç dels dies
anteriors i va perdre en tres sets (7-6, 6-7, 4-6).

03/10/2018 16:42

Segueix el teu cervell.
Nova Gamma Hyundai i20

programa MOVE intelligent
des de

120

€/mes*

· 47 quotes de 120€ · Última quota 4.933,23€
· Entrada 3.721,50€ · TAE 6,78%

Hyundai i20 Active

· 5 anys de garantia sense límit de km
· 5 anys de manteniment
· Compromís de Devolució
· My Hyundai
· Substitució de pneumàtics i frens
· 10 anys d’assistència en carretera
· Actualització de mapes il·limitada

Hyundai i20

Segueix les teves emocions, els teus impulsos. Menys a l’hora de triar el cotxe. Aquí, no ho
dubtis, segueix el teu cervell. Et portarà sens dubte a la Nova Gamma Hyundai i20. I és que ara,
el Nou Hyundai i20 i el Nou Hyundai i20 Active, arriben més equipats que mai. Gaudeix del seu
disseny i de la seva pantalla tàctil de 7” compatible amb Apple CarPlay™ i Android Auto™ i d’un
espai interior versàtil capaç d’augmentar la capacitat del maleter fins a on necessitis. I si a més
el finances, tens tots els avantatges que Hyundai MOVE intelligent t’ofereix. Així que, després
de pensar-t’ho molt, fes cas al teu cervell.
La Nova Gamma Hyundai i20 és sens dubte l’opció més intel·ligent.

MOTORPRIM
Av. del Maresme 71-73, 08302 Mataró - 937 576 378
Gamma Hyundai i20: Emissions CO (g/km): 114-130. Consum mixt (l/100 km): 5-5,7.

Exemple de finançament amb el Programa Hyundai MOVE intelligent per a Hyundai i20 5P 1.2 MPI 55,2kW (75CV) ESSENCE LE: Preu 12.746€. PVP recomanat a la Península i les Baleares. Inclou IVA,
transport, impt. Matriculació, descompte promocional, aportació de concessionari, Programa Hyundai Move i Pla Canvia a Hyundai aplicable pel lliurament d’un vehicle usat sota titularitat del
comprador durant almenys els 6 mesos previs a la data de compra d’un vehicle nou Hyundai. Entrada 3.721,50€. Import VROśOLFLWat 9.024,50€. Comissió formalització del 3 %: 270,74€ al comptat.
Termini 48 mesos. 47 quotes de 120€, i una última quota de 4.933,23€. TIN 5,50%, TAE 6,78%. Import Total Degut 10.843,97€. Preu Total a Terminis 14.565,47€. Oferta vàlida fins al 31/10/2018.
Finançament ofert, subjecte a estudi i aprovació per part de Banc Cetelem S.A.U. Models visualitzats: i20 5P i Active Style. La garantia comercial de 5 anys sense límit de quilometratge oferta per Hyundai Motor España S.L.U. als seus clients finals
és només aplicable als vehicles Hyundai venuts originalment per la xarxa oficial de Hyundai, segons els termes i condicions del passaport de servei. Consulta les condicions del Programa Hyundai MOVE a la xarxa de concessionaris Hyundai o a
www.hyundai.es/hyundaiMOVE.
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Agenda
Guia cultural

REMEMBERING NAT,
JAZZ SOLIDARI
Dissabte

6

de octubre
21 h //
Teatre Monumental (La
Riera, 169. Mataró) //
Platea: 20 euros.
Amfiteatre: 17 euros.

L

a solidaritat amb els malalts
d’Alzheimer no es queda en
la gran caminada de diumenge
sinó que continua amb el concert en benefici de l’AFAM que
aquest dissabte porta jazz de
primeríssima qualitat. Gemma
Abrié i Gerard Nieto Reunion
Three oferiran un recorregut
al voltant de la figura de Nat
King Cole i el so del seu trio. Els
protagonistes són uns habituals de l'escena del jazz clàssic
a casa nostra amb una dilatada experiència com a solistes i
acompanyants de grans figures
del jazz nacional i internacional.

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda
Monòleg: 'Estoy rara'

MÚSICA //

TEATRE I DANSA //

Argentona Suite Musical

'Sopa de pollastre amb ordi'

Divendres 5 octubre / 20.30 h /
La Sala d'Argentona (Plaça Nova,
15. Argentona) / Preu: 4 €.
Obra que combina la poesia de
Josep Lladó amb la música composta pel pianista Pere Gonzàlez.
Amb La Coral Càntir d’Or i l’Orfeó
Parroquial El Delme.

Divendres 5 octubre / 20.30 h
/ Teatre Monumental (La Riera,
169. Mataró) / Entrada platea:
24 €. Amfiteatre: 19 €.
Espectacle teatral d'Arnold Wesker.
Ambientada a Londres i abastant
més de vint anys, de 1936 a 1956,
explica la història d’una família de
classe obrera.

'Divagaçao'
Divendres 5 octubre / 21 h /
Espai l'Amistat (c. Sant Antoni,
60. Premià de Mar) / Ant.: 9 €.
Taq.: 11 €.
Recorregut musical personal i lliure,
d'Elisabeth Roma (guitarra) i Ana
Moreira (violoncel).

Agenda 1837.indd 2

'A.K.A. (Also Known As)'
Dissabte 6 octubre / 21 h / Espai
l'Amistat (c. Sant Antoni, 60.
Premià de Mar) / Preu: 18 €.
De Daniel J. Meyer. Muntatge teatral de petit format, que narra el
retrat d'un adolescent.

Dies 5 i 6 octubre / 20 h / L'Arc
Cafè Cultural & Rock Bar (c. Pujol,
26. Mataró) / Taquilla inversa
Teatre-monòleg amb Paloma
Jiménez i Ángela Conde.

Fet a Mataró: 'Les cunyades'
Ds. 6 i 7 octubre / Ds. 20.30 h,
dg. 19 h / Sala Cabanyes (La
Riera, 110. Mataró) / Preu: 6 €.
Obra referent de Michel Tremblay,
adaptació del mataroní Carles
Maicas. A càrrec de la Cia. La
Palmera. Dirigit per Isabel Batlle.

'Els Miserables'
Dies 6 i 7 octubre / Ds. 21 h,
dg. 18 h / Sala Cabanyes (La
Riera, 110. Mataró) / Platea: 18 €.
Amfiteatre: 16 €.
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núm. 1837 del 5 al 10 d'octubre de 2018

nda

SORTIM EN FAMÍLIA /

VERMUT MUSICAL /
'Misceláneos'
Diumenge 7 octubre / 12h / Plaça
Catalunya (Mataró) / Gratuït.
Els components del grup són catalans i argentins, i autoanomenen
la seva música pop transatlàntic d'anada i tornada. Casa de la
Música i AV Peramàs-Esmandies.

'Amb P de Pallasso'
Diumenge 7 octubre / 18.30 h /
Teatre Monumental (La Riera, 169.
Mataró) / Preu: 8 €. Socis-Famílies
nombroses: 6 €.
Espectacle fresc i divertit del pallasso mataroní Sabanni. Organtiza:
Grup Xarxa Mataró.

Espectacle musical basat en la
novel·la de V. Hugo. Direcció: Joan
Peran. D. musical: Àngel Valverde.

'Y me morí'
Diumenge 7 octubre / 19 h / Teatre
Principal (c. Església, 45-47.
Arenys de Mar) / Entrada: 12 €.
Espectacle teatral en to de tragicomèdia, a càrrec de Dúo Fácil y
Líquido Teatro.

INFANTIL //
Biblioteca Popular Fundació
Iluro (c. d’en Pujol 19-25. Mataró)
Divendres 5 octubre / 17.30 h:
El conte de la rotllana: 'La vaca
que es va enfilar a un arbre', de
Gemma Merino.
Dimecres 10 octubre / 17.30 h: Art
Time: 'Juguem amb els colors de
Sonia Delaunay', conte més taller
de manualitats.
Dijous 11 octubre / 17.30 h: Els dijous a la biblio: narració del conte
'La Brunilda i el Bru. El cavaller
entremaliat', de Valerie Thomas.

Biblioteca

Antoni

Comas

(C. Prat de la Riba, 110. Mataró)
Divendres 5 octubre / 18 h: 'La
porta màgica', tertúlia literària d’11
a 13 anys, amb el llibre "Un petó
de mandarina", d’Eulàlia Canal. 18
h: Taller a la biblio: 'Els colors de
la tardor amb Hama', d'Abacus.
Dimecres 10 octubre / 18 h: L'hora
del conte especial salut i alimentació: "Contes per menjar", a càrrec
de Joan de Boer.
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Tastets culturals al Mercat de
la Plaça Gran

XERRADES I LLIBRES /

Dissabte 6 octubre / 11 h / Mercat
de la Plaça Gran (Mataró)
Sessió de contacontes infantils a
càrrec de Buc de Llibres. Organitza:
Unió de Botiguers de Mataró.

'Stephen Hawking i les seves reflexions sobre déu i el
cosmos'

L'hora del conte
Dissabte 6 octubre / 12 h /
Biblioteca Municipal (c. Gran,
3-5. Argentona)
Narració del conte 'Dins del cor',
un conte propi amb titelles de l’Ada
Cusidó. Un conte dolç, sobre l'amistat i la companyia.

'Pugem al tren, xu-xu-à,
xu-xu-à'
Diumenge 7 octubre / 12 h /
Can Serra. Museu de Mataró (El
Carreró, 17, Mataró).
Activitat familiar, al voltant de la
figura de Miquel Biada. A partir
de 5 anys.

L'hora del conte: 'En aquest
conte no hi ha cap drac'
Dimarts 9 octubre / 18 h /
Biblioteca Pompeu Fabra (Pl.
Occitània, s/n. Mataró)
Narració del conte de Lou Carter,
a càrrec de Montse Margalef.

Buc de contes
Dimecres 10 octubre / 17.30 h /
Buc de Llibres (Muralla del Tigre,
31. Mataró)
Narració del conte ' Hi ha un monstre al teu llibre', de Tom Fletcher
i i il·lustracions de Greg Abbott.

Dilluns 8 octubre / 19.30 h / Sala
d'actes Fundació Iluro (c. Santa
Teresa, 61. Mataró)
Conferència a càrrec de David Jou
i Mirabent, poeta i catedràtic de
física de la matèria condensada
a la UAB.

'Pablo Picasso: llegir el
Guernika 80 anys després de
la seva creació'
Dimarts 9 octubre / 18 h / Col·legi
Aparelladors i Arquitectes Tècnics
(Pl. Can Xammar, 2. Mataró) / 6 €.
Cicle de conferències "Tres artistes
inclassificables: Frida Kahlo, Pablo
Picasso i Joan Miró", a càrrec de
Mariona Millà, pintora.

Vens a la tertúlia?
Dimarts 9 octubre / 19 h /
Biblioteca Antoni Comas (c. Prat
de la Riba, 110. Mataró)
Tertúlia literària al voltant de l'obra
'Abans que el teu record es torni
cendra', de Maria Escalas.

Propostes veïnals per un programa municipal: 'Urbanisme'
Dimecres 10 octubre / 19.30 h
/ Sala d'actes Fundació Iluro (c.
Santa Teresa, 61. Mataró)
Cicle de col·loquis/debats ciutadans, organitzat per l'Associació de
Veïns de Mataró–Centre. Moderat
per Teresa Carreras, RTVE.

03/10/2018 16:46

Agenda

www.totmataro.cat/agenda

DOCUMENTAL /

FESTIVAL /
Happy Food Trucks Sant Pol

'Eugenio'

Dies 5, 6 i 7 octubre / Dv. 18 a 1 h,
Ds. 12 a 1 h, Dg. 12 a 24 h / Parc del
Litoral (Sant Pol de Mar)
Per tercer any consecutiu, arriben
les millors propostes de 'foodtrucks', mercat artesanal, música
en directe i activitats infantils.

Dimecres 10 octubre / 19 h /
Cafè de Mar (c. Santa Rita, 1.
Mataró) / Preu: 3€.
Projecció del documental sobre
la figura del conegut humorista.
En acabar, col·loqui amb Jordi
Rovira, director.

'Beneficis de l’esport en relació
amb la salut mental'
Dimecres 10 octubre / 10 h / Sala
d'actes Fundació Iluro (c. Santa
Teresa, 61. Mataró)
Conferència a càrrec de Jordi
López i Jordi Escrig, del Centre de
Formació i Prevenció. Presentació
de la 7a Marxa per a la Salut Mental.

'Pompeu Fabra, l’aventura de
la llengua'

FESTES I FIRES //
Mostra gastronòmica
Calamarenys

del

Divendres 5 octubre / De 20 a 23
h / Part nova coberta de la Riera
(Arenys de Mar)
Vine i tasta en format de tapa alguns dels plats elaborats pels restaurants d'Arenys de Mar. Amb l'actuació musical d'Ananda i Ramon.

22è Festival de Titelles FIROBI

'Morir dignament. Els drets
que tenim i els que encara ens
falten'

Correllengua

Monogràfic commemoratiu de
Literatura Catalana
Dijous 11 octubre / 18 h / Biblioteca
M. Ernest Lluch (c. Sta. Eulàlia,
66-80. Vilassar de Mar) / Preu
monogràfic (4 sessions): 15 €.
Conferència 'Montserrat Abelló (1
de febrer 1918)', a càrrec d'Araceli
Bruch, dona de teatre, feminista i
activista cultural.
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Nit del Cooperativisme
Dimarts 9 octubre / 19 h / Espai
Culinari Cafè de Mar (c. Santa
Rita, 1. Mataró)
Atorgament Ajut Pepa Maca 2018
+ Sopar Popular.

TALLERS I CURSOS //
Curs: 'Els ocells de Mataró'

Dimecres 10 octubre / 19.30 h /
Buc de Llibres (Muralla del Tigre,
31. Mataró)
Presentació del llibre, amb la intervenció de Rafael Dalmau (editor), Gemma Pauné (autora) i Oriol
Garcia (Il·lustrador).

Dijous 11 octubre / 18 h / Saló de
Pedra (c. Gran, 62. Argentona) /
Socis gratis. No socis 5 €.
Conferència d'Isabel Alonso, presidenta de l'Associació Dret a Morir
Dignament a Catalunya. Aula d'Extensió Universitària.

VARIS /

Del 5 al 7 d'octubre / Dv. 17.30 a
21 h. Ds. d'11 a 23 h. Dg. d'11 a 20
h / Vilassar de Mar
Espectacles de titelles per a tots
els públics ompliran els carrers,
places i diferents espais del poble.

Dissabte 6 octubre / 19h / Plaça
de l'Ajuntament (Mataró)
Cercavila de gegants i altres figures, des de Can Xammar, c.
Barcelona. Al Sant Sebastià, ballada de gegants. Pl. de l’Ajuntament, rebuda de la flama de la
llengua i la lectura del manifest.
En acabat, ballada de les figures,
berenar per a la mainada, sessió de
contes i concert de música en viu.

Dissabte 6 octubre / De 9 a 14 h /
Can Boet. Centre de patrimoni arqueològic i natural (C. de Francesc
Layret, 75 Mataró). Inscripció prèvia: 93 741 29 30.
Sessió teòrica i sortida d'observació visual, destinada a adults i
nens a partir de 10 anys.

Taller de Teatre Infantil
Centre Cívic Cabot i Barba (pl.
Miquel Biada, 5. Mataró) / Curs
gratuït, 5 €/mes material.
Taller de teatre de l'Associació de
la Passió Infantil de Mataró. Per a
nens i nenes de 6 a 13 anys. Dimarts
i divendres de 17.30 a 19 h.

RUTES I VISITES //

Vi+ Street Food

Ruta Puig i Cadafalch. Mataró
- Argentona

Diumenge 7 octubre / D'11 a 19 h /
Plaça de Vendre (Argentona)
Fira-mercat amb paradetes gastronòmiques. 12 h, tast de vins DO
Alella. 13.30 h, Menú Street Food.
17 h, conte "El Raïm inquiet". 18 h,
Raïm per als més petits.

Dissabte 6 octubre / 10 h / Des
de l'Ajuntament de Mataró / Preu:
10,14€ / +65 anys i de 8 a 16: 7,61€
/ gratuït fins a 7 anys.
Visita guiada a diversos edificis
modernistes de l’arquitecte Josep
Puig i Cadafalch.
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INAUGURACIÓ /
'El Mataró de fa 100 anys.
El fons fotogràfic Pineda del
Museu Arxiu'

ATENCIÓ CIUTADANA

Museu Arxiu Santa Maria (c. Beata
Maria, 3. Mataró) / Inauguració:
dimecres 10, a les 19.30 h.
Mostra de fotografies de Lluís
Pineda i Cabanyes (1882-1939).

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

'Foto3, expo col·lectiva d'autor'

'Persones i carrer[a]s'

C.C. Calisay (Riera Pare Fita, 31.
Arenys de Mar). Fins al 28 d'octubre. Inauguració: divendres 5,
a les 20 h.
A càrrec de l'Agrupació Fotogràfica
d'Arenys de Mar.

Sala d'exposicions Can Palauet
(c. d'en Palau, 32. Mataró) / Fins
al 21 d'octubre.
Exposició taller d'identificació de
fotografies antigues del s. XX.

'Pedrolo, més enllà dels límits'
'Nens i trens'
Biblioteca Pública Antoni Comas
(C. Prat de la Riba, 110. Mataró).
Del 8 al 31 d'octubre.
Mostra de col·leccionisme de postals i trens de joguina.

'Espais recobrats'
Can Marfà (Passatge Can Marfà,
1. Mataró) / Inauguració: dijous 11
d'octubre a les 19 h.
Usos del patrimoni industrial català.

'Col·lecció Bassat. Escultures
1911-1989'
Nau Gaudí (C. Cooperativa, 47.
Mataró). Fins al 28 d'octubre.
Visita guiada: dg. 7 oct. a les 12 h.
Vuit dècades d'art a través d'escultures de més de 30 artistes.

Biblioteca Pública Pompeu Fabra
(Pl. Occitània. Mataró) / Fins al
31 d’octubre.
Any Manuel de Pedrolo 2018.

'Per als teus ulls'
Les Esmandies Casal de Barri
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) /
Fins al 26 d'octubre.
Col·lectiva del Grup Foto Havana.

'Pintures i vinyetes'
Agrupació Científico-Excursionista
de Mataró (Ptge. del Pou d’Avall,
1) - L'Altre Cafè Cultural (c. d'en
Xammar, 6) - La Destil·leria (Camí
Ral, 282. Mataró) / Fins al 20
d'octubre.
Obres de Jaume Parera i Boix, dividides en 3 espais d'exposició.

'Tarannàs: la realitat'

'Col·lectiva Sant Lluc 2018'

La Destil·leria (Camí Ral, 282.
Mataró) / Fins al 7 de novembre.
Exposició col·lectiva.

Ateneu Fundació Iluro (La Riera, 92.
Mataró) / Fins al 4 de novembre.
Exposició col·lectiva de membres
de l'Associació Sant Lluc per l’Art.

Can Serra Història de la Ciutat.
Museu de Mataró (El Carreró, 17,

Jaume Arenas i Clavell

Mataró). Fins al 18 de novembre.
Produïdes per la Xarxa de Museus
Marítims de la Costa Catalana:
• 'Anem a la Platja!'
• 'Camins de ronda'

Ca l’Arenas. Centre d’art del
Museu de Mataró (C. Argentona,
64. Mataró). Fins al 14 d'octubre.
'Colors d'aigua' + 'Les Santes al
mar'. Centenari del pintor mataroní.
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Tel. Civisme 900 859 009
Centraleta 93 758 21 00
Oficines d’atenció ciutadana
De 9 a 19 h de dl. a dj.
Dv. de 9 a 14.30 h:
> La Riera La Riera, 48
De 9 a 15 h de dl. a dj.
Dv. de 9 a 14 h:
> Rocafonda C. de Josep Punsola, 47
> Cerdanyola Pg. de Ramon
Berenguer III, 82
> Molins C. de Nicolau
Guanyabens, 23-25
> Pla d’en Boet C. de Juan
Sebastián Elcano, 6
> Cirera C. de Cadis, 1

CENTRE PER A LA IGUALTAT I
RECURSOS PER A LES DONES
(CIRD) C. de Cosme Churruca, 88
/ Tel. 93 702 28 12

POLICIA LOCAL 092

Ajuntament de Mataró
@matarocat
www.mataro.cat
ALCALDE ALS BARRIS Una setmana
al mes l’alcalde es trasllada a un barri:

www.mataro.cat/alcalde
Per demanar cita: Telèfon
d’Atenció Ciutadana 010

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

regidordebarri

OFICINA DEL DEFENSOR
DEL CIUTADÀ C. de Cuba, 47

/ Tel. 93 758 24 99
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Gent gran
ACTIVITATS //
LLENGUA: "En el centenari de
Pompeu Fabra"
Dimecres 10 octubre / 18 h / Foment
Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).
Aules Sènior de Mataró d'Extensió
Universitària. Conferència a càrrec
de Ferran Gadea i Gambús (filòleg
i escriptor).

CASALS //
Associació de Gent Gran La
Gatassa. Av. de la Gatassa, 25.
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Actuacions: Dimarts 16 d'octubre a les 17 h, actuació a càrrec
del grup musical Gatassa, presenten 'Tardor d'Homenatges'. •
Excursions: Sortida del 3 al 8 d'octubre a Sant Carles de la Ràpita
(preu 199 €). Dijous 25 d'octubre,
sortida a la Muga i Terrades (preu
43 €). • Ball dimecres 16.30 h a
la Sala del Bar. • Activitats i tallers: Pintura a l’oli. Puntes coixí. Coral. Informàtica. Artesania.
Grup Musical.

UDP. Casal de Gent Gran
Les Santes-Escorxador. C.
Floridablanca, 118. Mataró. Telf:
93.790.36.72.
• Excursions: Andorra, dies 20 i
21 de novembre. • Castanyada:
dia 31 d'octubre, al nostre Casal.
• Activitats: taitxí (dl.-dc. 10-11 h).
Patchwork, ganxet i mitja (dl 1618 h). Relaxació (dt. i dv. tarda).
Mandales (dt. 16-19 h). Informàtica

www.totmataro.cat/gentgran

(dt. i dv. matí). Taller de memòria
(dc. 10-11.30 h). Ball en línia (dc. tarda). Anglès (dj. 10.30 h). Playback
(dj. 10h). El Quinze (dj. 16.30h). •
Melé de petanca (dl. 9.15-12.30 h). •
Jocs (cada tarda): Petanca, rummicub, cartes i dominó. • Sopar-Ball,
penúltim dissabte de mes.

Casal de Gent Gran Jaume
Terradas. Carrer Argentona, 59.
Mataró. Tel: 93.757.99.52.
• Ball: diumenges 17 h. • Petanca:
melé cada diumenge. • Revetlla
mensual al Casal Aliança. •
Juguem tots: dimecres a les 16
h. • Activitats físiques: gimnàstica, txi-kung, ioga, taitxí, swing. •
Tallers: artesania, ceràmica, dibuix,
fotografia, labors, marqueteria, pintura, modisteria. • Arts Escèniques:
cant coral, play-back, teatre, poesia. • Cursos de formació: tallers
per exercitar la memòria, català
i història de Catalunya, literatura, informàtica, coneixements de
smartphones. • Tardes de cinema
(mensual). • Sessions formatives.
• Excursions. • Servei cafeteria:
menú diari (5,70 €).

Casal de la Gent Gran del Parc
de Mataró. C. Corregiment, 28.
Mataró. Tel: 93.757.13.17.
• Balls: Ball, cada diumenge i festius
a les 17 h. Sopar ball, segon dissabte del mes. • Cursos i activitats:
anglès, català, conversa en anglès,
club de lectura, taller de memòria,
informàtica, taller de fotografia,
puntes de coixí, patchwork, pintura

i dibuix, pintura sobre roba, art
floral, manualitats, punt de creu,
tai-txí, qijong, seitai, gimnàstica
rítmica, balls de saló, balls en línia,
sevillanes, castanyoles, country,
claqué, caminades i caminades
suaus. Coral.

Associació de Gent Gran de
Rocafonda/Palau. C. Colòmbia,
55. Mataró. 93.169.51.66.
Activitats al casal: • Petanca, jocs
cartes, dòmino, escacs i billar. •
Jocs d’entreteniment, dijous. • Ball,
dissabte. • Coral • Excursions mensuals. • Català, informàtica, manualitats, sudokus.

Associació de la Gent Gran
de Molins. Carrer Mare de Déu
dels Àngels, 16. Mataró. Telèfon:
93.757 17 99.
Activitats: • Patchwork, dilluns
10.30 a 12.30 h. Manualitats, Dilluns
16.30 a 18.30 h. Ple i ratlla, dimecres de 16 a 18 h.

Casal de Gent Gran de l'Havana Camí Ral, 163. Mataró. Telf:
93.169.67.47
Activitats: Gimnàstica (dt i dj),
tai-txi (dl i dc), gimnàstica passiva (dl i dc), petanca (dl, dc i dv),
memòria (dl), pintura i dibuix (dl
i dc), ball en línia (dl), català (dt),
informàtica (dc), rummikub (dc),
country (dc), pintura sobre roba
(dj), noves tecnologies (dv), pingpong (dv), teatre (dv).

Associació Gent Gran Pla d'en
Boet (C. Juan Sebastián Elcano, 6.
Mataró). Telf.: 93.758.21.84.
• Ball: cada diumenge de 17 a 20 h
• Ple i ratlla: divendres 16.30 h.
Tallers i activitats: Ball de saló
(dimarts), ball en línia (divendres),
sevillanes (dilluns i dimecres), taitxí (dilluns i dijous), sardanes (dimecres), puntes Coixí (dimarts),
informàtica i català (dijous), labors (dilluns i dijous) i taller de
memòria.

Gent Gran 1837.indd 2
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Sèniors
Informació i coneixement
La gran paradoxa de l'actual "societat de la informació i el coneixement" és: que en contra de totes
les prediccions més favorables, realment s'està generant una "societat
de la ignorància".
Vivim en un món on abunda més
que la informació, la infoxicació
de mitges veritats, moltes vegades
contradictòries, que tant defensen
a la vegada el blanc com el negre.
Esbrinar entre aquest excés d'informació el gra de la palla, no està
a l'abast de tothom.
La coneguda afirmació: "qui té la
informació té el poder", en un món
globalitzat com l'actual, ja no és tan
certa, ja que no n'hi ha prou amb
tenir informació, cal saber-la utilitzar i aquí està el veritable "poder".
Convé recordar que la informació
no és coneixement. Si ho fos, qualsevol persona que entrés en una
biblioteca seria sàvia, en disposar
de tanta informació com contenen
els llibres i actualment també la informació accessible des d'Internet.
Però tanta informació no fa a ningú
savi, falta alguna cosa que només
els savis, els mestres, posseeixen i
transmeten: organització, estructuració, separació de la informació
essencial de l'accessòria.
L'abundància de la informació,
genera però, una creixent escassetat
de saviesa I el que és pitjor, les acaba
confonem l'una amb l'altra. Creiem
que tenir més accés a la informació
produeix més coneixement, que a la
vegada s'hauria de transformar en
saviesa. Però, aquesta informació
sense el context i la interpretació
adequada, realment només confon
el nostre enteniment del món, en
lloc d'enriquir-lo.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior
joarxa@gmail.com
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Canviar de “MÚTUA”
és fàcil T'esperem a ISSA!
Centre mèdic propi al cor de Mataró
Ba
pr tigi de Barcelona
Centress de prestigi
Els millors especialistes

Truca'ns 937 902 214

3 mesos
GRATUÏTS
*

ISSA, la “mútua” d’aquí amb més
cobertures que les de fora

www.clinicaissa.com

Carrer Nou, núm. 46 - 08301 Mataró
937 902 214 · info@clinicaissa.com
*Per noves contractacions fetes abans del 31 de desembre de 2018
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Apunts
psicològics
La piràmide de Maslow
(7/10) La seguretat
Satisfetes les necessitats bàsiques,
les fisiològiques, es presenten altres necessitats. Aconseguit: respirar, dormir, moure's, menjar,
relacions sexuals... aleshores els
interessos van cap més a munt.
Necessitats igualment importants
per a la supervivència.
Aquest nou esglaó se'n diu
SEGURETAT. Quines són? Sentirse segur, sentir-se protegit de certs
perills. La de tenir un sostre, tenir
un treball remunerat, tenir lleis i
límits. L'Ésser Humà (EH) vol ser
lliure, però alhora vol estabilitat i
seguretat. Vol ser lliure dels perills. I
no vol viure amb angoixa, ansietat.
Podem comprendre que totes
aquestes necessitats que són també elementals cal que el cos estigui preparat per a fer-ne front.
Ho podrem comprendre molt bé
observant el nadó i els infants. I
això que observem, en un altre
nivell ho viuen els adults.
El nen petit en sentir el tro, s'espanta. La veu de l'adult el tranquillitza. És l'educació. La forma de
viure. Si el nen no és educat al soroll del tro, com ho fan certes cultures, li donarà un sentir sagrat. I
qui diu un tro, diu d'altres alteracions físiques o mentals.
L'EH a vegades prefereix sacrificar la llibertat per la seguretat.
Obrim els ulls i podem contemplar-ho avui. Abans la seguretat
que la llibertat.
I per aquí ve el malestar (la
neurosi) i acció incontrolable
(compulsiva).
Aquests nivells, com és ben lògic,
mai desapareixen, sortosament,
però cal saber-los gestionar.
JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta

CLÍNICA DENTAL MARMOL
ESPECIALISTAS EN IMPLANTOLOGÍA,
ORTODONCIA Y ESTÉTICA DENTAL

más que una clínica

490€

IMPLANTE
DENTAL

-10

%

DESCUENTO
ADICIONAL EN
TODOS LOS
TRATAMIENTOS

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

Mejoramos su presupuesto
manteniendo nuestra CALIDAD
Síguenos en

facebook.com/marmolclinicadental
Más info en nuestra web:
www.marmolclinicadental.com
Mataró: Camí Ral, 377 Entlo. 2ª (Pl. Sta. Anna) | T 93 755 30 95
Premià de Mar: C/ L’Eixample 80, (Pl. Sardana) | T 93 751 77 42

jpatuel@copc.cat
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Farmàcies
24h (obertes dia i nit)
M.R. COLLDEFORN
Rda. O’Donnell, 13
937 579 293
Obertes tot l'any de 9 a 22h
R. SUBIRATS Blay Parera, 35
937 96 1721
LA RIERA 10 La Riera, 10
937 901 058
VISTA ALEGRE C/ Almeria, 77
937 985 008
R. Ma DE LA PEÑA Rambla, 16
937 902 024
J.A.SORIANO Sebastián Elcano, 2-4 937 579 025
PARC CENTRAL Rda. Alfons X, 18 937 961 491
Ma I. SIMON laborables: 9 a 21h. festius: 9 a 14h
Av. J. Recoder, 62
937 984 300
MR RUIZ-CARRILLO (dl-dv 9 a21. Ds. 9 a 13,30)
Rda. Rocablanca, 1
937 985 969
A. ALFONSO - M.L. COS (festius no)
Av. d’Amèrica, 33
937 903 104
MONTANER PICART (Dl a ds. de 8 a 21)
Riera, 57
937 901 030
CORONA - SUBIRANA 9 a 20,30. Ds. 9-13.30
Pg. R. Berenguer, 75
937 579 093
P. ROCA Dl a Dv 9 a21. Ds. 9 a 13,30 i de 17-20,30
c. Nou, 1
937 901 957
S. LÓPEZ Dl a Dv: 9 a 21h. Ds.: 9 a 14h
Rda. F. Mistral, 26-28
937 998 048
M.A. VIA Dl a Dv: 8,30 a 20,30. Ds. 8,30 a 14,30
Ctra. de Mata, 43
937 901 828
M. FERRÉ Dl a Dv 9 a 21. Ds. 9 a 14
Rda. Pres. Macià, 61-63
937 411 666

Obertes de 9 a 13,30h i de
16,30 a 20,30h. Ds 9 a 13,30h
H.BERTRAN c. Gatassa, 10
J.P. VENTURA c. Siete Partidas, 79
T. COLL Sant Cristòfor, 1
C. YÁÑEZ Camí Ral, 110
M.A. MAJORAL Irlanda 17, cant. Boixa
M. MASJUAN Rda. Dr. Ferran, 28
J. PLANA Pl. de Cuba
M.C. SAÑES Creu Roja, 3
SPÀ SERRA Sant Valentí, 43
R. SPA Pl. Santa Maria, 3
A.L. VILARDELL
Av. Puig i Cadafalch, 256
M. OLIVÉ Av. Gatassa, 71
SUBIRANA Rosselló, 43
E. BARREDA c. Alemanya, 6
YAZBECK Rda. Rocablanca, 65

937 982 915
937 905 418
937 960 908
937 904 369
937 984 947
937 986 915
937 985 550
937 989 706
937 416 262
937 901 043
937 982 550
937 984 955
937 577 054
937 573 421
936 767 683

Obertes de dilluns a dissabte
EL TORRENT Dl a Ds de 9 a 14 i de 16 a 21
c. Torrent, 7
937 987 004
E. COLL Dl a Ds de 9 a 13,30 i de 16,30 a 20,30
Sant Josep, 30
937 904 340
A. RUIZ-CARRILLO Dl a Dv de 9 a 14 i de 16,30 a
20,30. Diss de 9 a 14. c. Alarcón, 41 937 901 517
L.M. SERRANO Dl a Dv de 9 a 14 i de 16 a 20,30.
Diss alterns 9 a 13,30.
Rda. O’Donnell, 102
937 980 343
ROMANCES Dl a Dv de 9 a 13,30 i de 16,30 a
20,30. Ds. de 9 a 14h.
Av. President Tarradellas, 34
935 361 662
P. FARRÉ Dl a Dv de 9 a 14 i de 16,30 a 21. Ds. de
9 a 14h c. Esteve Albert, 43
937 578 491
C.I. DE LA PEÑA Dl a Dv de 9 a 14 i de 16,30 a
21. Ds. 9 a 14h. Via Europa, 92-B
937 995 540
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La quarta Sepsis Challenge vol seguir
recaptant fons per investigar la malaltia
Mataró lidera la lluita contra una malaltia que causa 4.000 morts a l’any a Catalunya,
més que els infarts i els ictus junts
Solidaritat: Redacció

El 14 d’octubre se celebrarà la
4a edició de la Sepsis Challenge,
la marxa cicloturista solidària que
destina tots els beneficis obtinguts íntegrament a la formació de
professionals i a la investigació en
sèpsia. La Sepsis Challenge, organitzada pel Club Ciclista Temps
d’Esport, consta d’un recorregut
de 77 km i 1.350 m de desnivell i
forma part del programa “Mou- te
amb el cor”, de l’Ajuntament de
Mataró. Les edicions d'aquests
quatre anys han contribuït a fer
que cada cop més gent conegui la
realitat d'aquesta malaltia.

La sèpsia és una resposta inflamatòria molt intensa davant d’una
infecció agressiva. Quan és molt
greu, augmenta el risc de mort,
perquè es lesionen òrgans que no
estaven afectats inicialment.
Es tracta d’una malaltia freqüent i amb una mortalitat elevada. L’any passat a Catalunya va
ser responsable de l’ingrés hospitalari de més de 22.700 persones
i va causar 4.000 morts, més que
els infarts i els ictus junts.
Mataró, des del Consorci Sanitari
del Maresme, és capdavantera en
la investigació i la lluita contra la
sèpsia. Un equip d’investigadors
del CSDM ha realitzat tres projectes

de recerca relacionats amb la sèpsia amb la recaptació obtinguda
per les tres edicions anteriors de
la cursa solidària Sepsis Challenge.
La Sepsis Challenge és una marxa cicloturista que s'inicia i acaba
al TecnoCampus. El seu recorregut passa per diferents ports emblemàtics del Maresme i tanca la
temporada de cicloturisme. S'hi
esperen uns 500 participants i el
seu itinerari més llarg és de 77 km
amb 1.350 metres de desnivell positiu, tot i que hi ha diferents itineraris segons les capacitats dels
participants. Hi ha un tram de cronoescalada al port d'Òrrius per la
banda de la Roca de 3,8 km.

La fitxa
Quan: el diumenge 14 d'octubre
a les 8.30 h des del Tecnocampus
Mataró Maresme.
Inscripcions: fins al 10 d'octubre (a
les 22 h) a www.rockthesport.com.
Preu: 30 euros amb llicència o
38 euros sense llicència.
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medicina interna . medicina làser

www.drpereperez.es

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

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

Medicina estètica
farciment (relleno) d’arrugues i llavis
Mesoteràpia infiltracions per a la cel·lulitis
Peelings salicílic i despigmentant
Rejoveniment facial
Cicatrius queloides

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

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

Hores convingudes

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
drpereperez@hotmail.com
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www.totmataro.cat/cinema

Cinemes

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

Cinesa Mataró Parc

Ocine Arenys

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

93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

Ola de crímenes

Ola de crímenes

16:00 18:00 20:30 22:40

Ha nacido una estrella

16:00 18:30 20:00 22:30

12:10 16:10 18:20 20:30 22:40 00:50

Ha nacido una estrella

12:00 16:20 19:10 00:15
[exc. dm.] 22:00
[dm. VOSE] 22:00

Venom
[exc. dm.] 20:30

Christopher Robin

12:00 12:30 16:15 17:00 18:00 19:30
21:20 22:00 23:00 23:50 00:30
[dm. VOSE] 20:30
[VOSE] 12:20
12:15 16:00 18:15 22:45 01:00
[exc. dm.] 20:30
[dm. VOSE] 20:30

Milla 22

12:10 18:20 20:30 22:40 00:50

Un pequeño favor

21:45 00:15

El reino

12:00 16:15 19:00

Searching
Johnny English

17:00 22:00 00:50
12:10 16:00 18:05 20:10 22:15 00:20

Todos lo saben

18:45 21:30

[dv.+dl.-dj.] 18:15

Venom

16:15 18:15 20:30 22:40

Christopher Robin
Milla 22

16:00 18:00 20:00
18:30 21:00

[dv.+dl.-dj.] 20:45

Un pequeño favor

18:00 22:40

Johnny English

16:15 18:30 20:30 22:30

Predator

16:00

Todos lo saben

16:00 22:15

Book Club

20:15

La monja

16:30 18:30

Yucatán

22:20

Predator

16:00

Los increíbles

20:15

Book Club

16:30

El mejor verano de mi vida

Futbolísimos
La monja
Yucatán
Alpha
Los increibles 2
Hotel Transilvania 3
El mejor verano de mi vida
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Centre Parroquial d'Argentona
C. Bernat de Riudemeia, 4 - Argentona

Las distancias 21:00 (6 oct.)
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20:00 (8 oct.)
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Con2cenutrradsesddoeblCesine
Pregunta de la setmana
Quina és la primera pel·lícula en
la que va participar Lady Gaga?

entra i respon a:
www.totmataro.cat/cinema
Resposta del núm. 1835
"Camino"

Eugenio, l'altra cara del còmic
El documental més vist al DocsBarcelona i a Filmin dels
darrers anys, arriba a Mataró
'Eugenio' és el documental que
retrata la vida del mític humorista català, que omplia escenaris
amb el seu particular sentit de
l’humor. Un èxit professional,
però, que amagava el que passava
lluny dels focus, en la intimitat.
La pel·lícula, que va ser el documental més vist durant la 21ª
edició del Festival DocsBarcelona
esgotant les entrades a la majoria
de sessions i que es va convertir,
en tan sols un mes que va estar disponible, en el documental més vist a Filmin dels últims
anys, arriba a sales i cinemes

Tot Cinemes 1837.indd 3

d’arreu d’Espanya de la mà de
DocsBarcelona del Mes.
A Mataró ho farà el proper dimecres 10 d’octubre, a les 19h, a la
Sala Polivalent del Cafè de Mar (C/
Santa Rita, 1) de la mà de la productora Clack, que és qui hostatja a
la capital del Maresme aquesta iniciativa de DocsBarcelona del Mes.
Es tracta d’una ocasió especial
perquè en aquesta edició de ‘El
Documental del Mes’ a Mataró els
assistents podran parlar directament amb Jordi Rovira, periodista mataroní i codirector d'aquest
mateox documental.

Guanyadors:
• Josefa Sache Valenzuela
• Laia Serra Arauzo

RECOLLIU LES
ENTRADES
DIRECTAMENT
A LES TAQUILLES
D'OCINE ARENYS

UNA SECCIÓ
PATROCINADA PER

Més informació a:
www.totmataro.cat/cinema
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Cinemes

Les estrenes

núm. 1837 del 5 al 10 d'octubre de 2018

VENOM

HA NACIDO UNA ESTRELLA

CHRISTOPHER ROBIN

Un ens alienígena de molt males intencions s'apodera del cos d'un periodista
que ha enviat la seva vida i la seva nòvia
a pastar fang intentant desemmascarar
un famós científic. El binomi domina
certes habilitats ple perilloses.
Direcció: Ruben Fleischer
Intèrprets: Tom Hardy, Riz Ahmed, Michelle Williams, Jenny Slate.
112 min

En Jackson és una estrella de la música
que, enamoradís, perd el cul per una tal
Ally, una cantant de carrer que està a
punt d'enviar en orris el seu somni de
ser artista. L'estrella decideix ajudar el
seu amor. Però el camí no serà fàcil.
Direcció: Bradley Cooper
Intèrprets: Bradley Cooper, Lady Gaga,
Sam Elliott, Andrew Dice Clay.
135 min

Un nen que es va deixar perdre dins
un bosc llegendari amb el seu univers
propi d'animals de peluix ha crescut i ha
perdut senderi. Ara són els seus amics
els que han de recuperar aquell nen
somrient que havien conegut.
Direcció: Marc Forster
Intèrprets: Ewan McGregor, Hayley Atwell, Mark Gatiss, Adrian Scarborough.
104 min

OLA DE CRÍMENES

COLD WAR

VIAJE AL CUARTO DE UNA
MADRE

El fill pubertós d'una dona divorciada mata el pare d'un rampell. La mare
remou cel i terra per intentar amagarho i desencadena una onada de crims,
molt a desgrat seu. La nova esposa de la
víctima i la seva advocada, implacables,
també tenen coses per amagar.
Direcció: Gracia Querejeta
Intèrprets: Maribel Verdú, Juana Acosta, Paula Echevarría, Antonio Resines.
97 min

Dues persones que aparentment no
tenen res en comú acaben coincidint i el
destí les fa estar juntes. Amb la Guerra
Freda de teló de fons la seva relació
es consolida tot i no compartir gustos,
orígens i ni tan sols temperaments. Una
parella casual.
Direcció: Paul Schrader
Intèrprets: Joanna Kulig, Tomasz Kot,
Agata Kulesza, Borys Szyc, Cédric Kahn.
88 min

Una filla que encara viu amb la seva
mare no troba ni el moment ni la manera
de dir-li que vol anar-se'n de casa. La decisió farà estralls en els equilibris de la
vida en comú que tenien i, també, en la
pròpia de les dues protagonistes.
Direcció: Celia Rico
Intèrprets: Anna Castillo, Lola Dueñas,
Pedro Casablanc, Adelfa Calvo.
102 min

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

La flama dels Special Olympics va recórrer els carrers de la ciutat

Daniel
Ferrer

Tot imatges Flama Special.indd 1
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El moniato

Un tubercle
naturalment dolç
Gastronomia

El moniato és un tubercle de característiques
similars a les de la patata, però amb més quantitat
de sucres, fet que el converteix en un aliment una
mica més calòric que la patata. Es calcula que,
per 100 grams consumits, l’aportació de calories se situa en unes 100. El contingut en hidrats
de carboni és alt, fet que està relacionat amb
l’aportació energètica. És indicat, doncs, per a
persones amb necessitats energètiques elevades
i es pot introduir també en l’alimentació infantil.
Té fibra, vitamina A i un alt component d'aigua.
El moniato es pot consumir de diverses maneres, al forn i al caliu, tot i que també es poden
menjar en forma de xips fregides, formant part de
pastissos o dolços o acompanyant carns i rostits.
En aquesta època de l’any els podrem trobar en
un estat òptim en els nostres mercats.

Tot a taula 1 moniato 1837.indd 2
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LA RECEPTA
DE

Ingredients

20

• 2 albergínies cuites al vapor
• 1 tassa de mill cuit

ALBERGÍNIES FARCIDES
DE MILL

• 1 ceba

Albergínies farcides de mill, una recepta nutritiva,
saborosa i carnosa. L’albergínia és una hortalissa molt
versàtil que admet múltiples preparacions culinàries
i combina amb una bona pila d’aliments. És perfecta per als més petits perquè és molt fàcil de digerir i
aporta potassi, un mineral essencial per als músculs
que exerceix un paper important en la majoria de les
funcions vitals.

• Salsa beixamel

• 1/2 pebrot vermell
• 2 grans d’all
• Formatge per gratinar
• Oli d’oliva verge extra
• Sal
• Pebre

Elaboració
1. Talla les albergínies per la meitat i separa la polpa amb l’ajuda d’una cullera. A continuació, pica
la polpa i reserva.
2. Trosseja la ceba i el pebrot vermell. Pela l’all.
3. En una paella amb una mica d’oli d’oliva, salta la
ceba, el pebrot i l’all. Incorpora-hi l’albergínia i el
mill cuit i salpebra-ho al gust.
4. Omple les albergínies amb la barreja anterior i
cobreix-les amb salsa beixamel i formatge.
5. Posa les albergínies en una safata i enfornales a 200 ºC, fins que estiguin gratinades.

Recepta patrocinada per:

Tot a taula 1 moniato 1837.indd 3
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CONCURS

#totataula

dolors.g.h

guanya
el premi de
the open pizza
"Garbanzos con panceta"

africaeme

guanya
el premi de
FOGONS
"Tortitas de harina integral de espelta
y avena rellenas de yogur natural"

Tot a taula 3,4 Instagram 1.indd 2

luzmorillasoliver

guanya
el premi de
ca la ceci
"Hay que ir preparándose para Halloween"

03/10/2018 17:14

núm.1837 del 5 al 10 d'octubre de 2018
núm. 1826 del 22 al 28 de juny de 2018

elisendabonilla

guanya
el premi de
EL PATI GUANYABENS

gianninacervera

guanya
el premi de
sushi ya

"Pastís de xocolata per als esmorzars
escolars de la setmana"

cocina_con_rosa

guanya
el premi
EsPINALER
"Timbal d'escalivada"

Tot a taula 3,4 Instagram 1.indd 3

"Lemon Pie"

pontedaboga

guanya
el premi de
PIZZA YA
"Gelat de iogurt"
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CONCURS

Aquesta setmana
8 premis més!
Opta a premis als establiments
coŀlaboradors:

#totataula
Participes cada setmana en el
concurs i estàs segur que la teva
foto és de les millors del
#totataula?
Vols saber abans que ningú si has
guanyat algun dels premis del Tot
a Taula?
Entra els dijous al web
www.totmataro.cat/totataula
i sabràs abans que ningú qui són
els guanyadors de la
setmana anterior!

La web recomanada:

cocinaconpoco.com
La web que recomanem aquesta setmana torna a ser una
de les que fan una declaració d'intencions només amb el
nom del domini. I és que cada cop hi ha més gent que, per
falta de temps, de disposició o d'habilitat queda exclosa de
moltes de les receptes antològiques de la cuina, d'aquelles
que requereixen coneixement i tots els secrets de l'àvia. A
Cocinaconpoco.com ajuden els que volen plats simples, fàcils de fer, ràpids d'aconseguir i de gran qualitat. Una ajuda
en forma de receptes-drecera amb les quals aconseguim
plats i àpats d'impacte amb facilitat. Guardeu-la a 'favorits'!

Tot a taula Instagram premis.indd 2
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La nostra cuina al món

Pa amb tomàquet
i 'bruschetta':
gat escaldat
Si Sou Servits: Francesc Murgadas- AMIC

Hauríem d’estar a l’aguait i no tornar a caure
en l’error que vàrem cometre de pensar que les
nostres coques de recapte mereixien la mateixa
consideració que les pizzes (de fet, en són l’origen), i no fer res per reivindicar-les, mentre elles
es feien cada cop més populars i ens esborraven
del mapa gastronòmic.
Està començant a passar el mateix amb el pa
amb tomàquet i la bruschetta (curiosament, també italiana). Cada cop més restaurants italians
d’arreu d’Europa presenten aquest plat com a
“pa amb tomàquet”, imagino que per aprofitar
la tirada que, en el seu moment, va tenir la cuina
catalana i el prestigi que segueix tenint. I no serè
jo qui negui la seva qualitat. Però estareu amb mi
que no hauríem de permetre que una llesca de
pa de barra torrada i fregada amb all, que rep al
seu damunt un tomàquet trossejat, amanit amb

Tot a taula Instagram premis.indd 3

oli i alfàbrega, i que es remata amb uns daus de
mozzarella fos qualificada de pa amb tomàquet.
Perquè el que és evident és que la preparació
de la bruschetta a les cuines professionals és més
fàcil que la del pa amb tomàquet. El tomàquet
tallat pot estar en maceració amb oli i herba des
de primera hora. I fins i tot pot incorporar el
formatge mozzarella. El pa es pot torrar també a
l’avançada o en un moment gràcies a la torradora. Quan arriba la comanda, només cal muntar
el plat a l'últim moment, abans d’anar a taula.
El pa amb tomàquet, en canvi, si vol ser ortodox, ha de ser sucat a l'últim moment perquè
no s’estovi la llesca. I això vol dir, quan arriba la
comanda a la cuina, partir el preceptiu tomacó,
fregar-lo amb més o menys gràcia per la superfície
de la llesca i rematar el procés amb l'amaniment
que toqui. Potser per això fa temps que alguns
establiments preparen el nostre plat nacional
ratllant un tomàquet anònim, barrejant-lo amb
oli i sal, i deixant-lo en un bol en espera de la
comanda. Aleshores, com si fos una bruschetta,
agafen aquell puré de tomàquet amanit amb una
cullera i l’escampen per damunt del pa torrat.
Això és pa amb tomàquet? Tinc la sensació que
tornarem a perdre la guerra.
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REPORTATGE
Text: Cugat Comas
Fotos: Cedides

El nom propi
de la nit
Parlem amb el responsable de Cocoa, la discoteca
mataronina, fenomen de masses

Cocoa, el dia de la celebració del 7è aniversari

2

5 persones feinegen a dins de la sala
monumental de Cocoa un dimarts al
matí. Pot ser sorprenent però és així.
Formen part de l'equip que treballa a la
que ja és la discoteca més popular de Catalunya.
En 7 anys de trajectòria, aquest recinte mític
del polígon del Pla d'en Boet només ha fet que
créixer en popularitat i anomenada. És punt de
destí de centenars de joves cada nit de festa.
Milers de persones cada cap de setmana. Cocoa
ha recuperat per si sol la capitalitat festiva que
Mataró va deixar perdre però alhora el seu reclam també s'ha associat a fenòmens com el
del 'botellón', que òbviament no passa a dins
les seves instal·lacions. Tony Martínez i Andrew
Martinez són les dues meitats del cor d'aquest
negoci i volem preguntar-los sobre com ha estat el camí d'aquest local fins a dalt de tot. No
recorden quina ha estat la seva millor nit i el seu
moment preferit és sempre, en acabar i sortir a
veure com es buida el seu recinte.

Tot repor cocoa.indd 2

Cocoa és un fenomen que va molt més enllà de
Mataró. Què ha passat durant aquests set anys?
Hem treballat molt. Treballem 14 hores cada dia i
ens llevem ben d'hora. Tenim un local que té una
gran infraestructura i això permet que tinguem una
gran repercussió. La fórmula és l'experiència d'haver treballat sempre en el món de la nit i quan vam
agafar aquest local vam implementar una manera
de treballar molt familiar. És obvi que per omplir
una sala com aquesta necessites arribar per tots els
mitjans a un públic que vagi més enllà del local i has
de tirar de ràdios, xarxes socials, Spotify. Treballem
amb tots els mitjans perquè necessitem que vingui
molta gent per mantenir-la.
Les discoteques acostumen a tenir una vida curta
però vosaltres heu superat la mitjana.
I esperem que sigui només el principi. Ens agradaria
que aquest projecte durés 30 anys i estem treballant
per mantenir-nos dia a dia. El secret és l'equip humà.
No som nosaltres dos, és un equip molt gran, una gran
família que inclou la gent de manteniment, seguretat,
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dissenyador gràfic. Nosaltres intentem tenir un estil particular que
ens faci diferents. Al cap i a la fi
les discoteques són totes iguals:
quatre parets, joc de llums, música i que la gent consumeixi a
la barra. Però nosaltres intentem
tenir una manera de fer que ens
agrada definir com a macrodiscoteca familiar.
Com vau arribar a aquesta sala?
Sempre havíem treballat en la nit
però mai a Mataró. A través del
propietari del local vam arribar
a aquestes instal·lacions, que coneixíem del temps del Nivell II.
Ens van proposar el negoci i vam
tirar endavant. Nosaltres som del
Maresme però sempre havíem treballat fora i ens ho vam prendre
com l'oportunitat de fer un equip
gran, a casa. Crèiem que Mataró
havia perdut una mica la referència i volíem ajudar a recuperar-la.
L'ADN d'una discoteca és la seva
música. Com deﬁniu el que sona
una nit a Cocoa?
A nosaltres sempre ens ha agradat
la música de discoteca. Sempre.
El fenomen social d'avui en dia
del latino i el reggaeton s'ha de
posar perquè està de moda però
intentem fer-ho a la nostra manera, mantenir l'essència de la discoteca de sempre. Intentem no
repetir, que sigui variat, combinar
diferents tipus de música perquè
tothom estigui més o menys content. Intentem mantenir la música
de discoteca entesa com a música
fora dels circuits més comercials.
Intenteu diferenciar-vos de la
competència musicalment?
Avui dia costa molt ser diferent i
has d'escoltar emissores angleses o estar pendent dels Estats
Units per poder agafar una cançó
nova que després intenem barrejar amb el més comercial. Avui
en dia per preparar una sessió
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Gestiona els teus

TRÀMITS DE VEHICLES
al moment, amb seguretat
i estalviant diners
� Canvi de nom i de domicili del vehicle.
� Distintiu ecològic de la DGT.
� Informe de vehicles: titular anterior,
càrregues pendents, etc.
� Baixes: definitives, temporals, per robatori,
d’exportació.
� Matriculacions.
� Recursos de sanacions.
� Duplicitats de la documentació per pèrdua
o sostracció.
� Direcció Electrònica Vial (DEV).

La teva gestoria administrativa
� Sense esperes ni cues.
� Amb totes les garanties i per menys del
que t’imagines
� Som experts en vehicles.

ASSESSORIA FISCAL
ASSESSORIA LABORAL
TRANSFERÈNCIES DE VEHICLES
DUPLICATS PERMÍS DE CIRCULACIÓ
MATRICULACIÓ DE VEHICLES
ASSEGURANCES

Ronda President Francesc Macià, 58 · Mataró
T 937 576 292 · info@finquesmontalt.com
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Reportatge

s'ha de treballar molt més que als noranta. Trobar
una cançó diferent, una de sola, et pot portar dies.
I abans la música durava, ara ja no. La gent accedeix de forma tan fàcil a les cançons que duren poc
i en tres mesos es cremen. També podem dir com a
discjòqueis que pel que fa a la qualitat segurament
hi ha una baixada general del nivell musical. Els falta
substància. Són cançons efímeres que no aguanten
40 reproduccions.
Cocoa es fa viral gràcies a les xarxes socials. Com
ho feu per estar al dia en un món tan jove?
Amb gent jove també a l'equip. I escoltant-los molt.
La gent jove és la que marca la tendència del carrer
i a nosaltres ens toca professionalitzar-ho. Mirem
d'estar atents a les modes per fer el merxandatge
propi o a les noves formes de comunicació per promocionar-nos. Ara, per exemple, la gent jove tira
d'Instagram. Cal estar-hi a sobre.
Cocoa és un nom que hi ha gent que associa al
'botellón', al tren de la Renfe amb menors alcoholitzats. Com ho viviu?
Som molt estrictes a no vendre alcohol a menors a
les nostres instal·lacions. De portes endins ho podem
controlar i ho controlem, però de portes enfora no
som ni podem ser responsables. Tant de bo no hi
hagués 'botellón'. El fenomen del botellón ha estat
publicitat pels mitjans i és un problema social molt
gran, ja que passa també en parcs públics. És una
cosa que ens fa por. Som pares i em fa por el nivell
d'alcoholisme social que hi ha a la societat jove.
Ja no és el consum responsable controlat d'abans.
Nosaltres veiem pares que acompanyen els seus fills,
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Cedida

que baixen del cotxe amb les ampolles d'alcohol.
No pot ser que com a societat estiguem permetent
aquest fenomen al carrer.
Què feu per evitar-ho?
Nosaltres tenim un servei d'ambulància privat, que
paguem nosaltres i molts cops atenem casos de joves
o menors que han begut molt fora i que òbviament
no deixem entrar perquè no estan en condicions.
Aquest punt pot fer primers auxilis o fins i tot poden
fer evacuacions. El 99 per cent dels comes etílics
que nosaltres traslladem no han entrat al local. Un
dels nostres secrets com a discoteca és que complim
la llei escrupulosament. On s'ha d'anar a buscar els
culpables de la situació és a la gent que fa negoci a
costa d'aquesta mala moda. Nosaltres no tindríem
obligació d'atendre molta de la gent que atenem al
punt d'ambulància. Una llei contundent contra el
'botellón' tindria tot el nostre suport, ja que avui en
dia el consum a les barres és mínim.
Del mateix grup que Cocoa hi ha Classic i Privat,
per als altres segments d'edat. La idea és fer
créixer aquesta xarxa?
Classic, de fet, és al mateix complex que Coca i ja a
l'època de Nivell II era un altre ambient per a gent
més gran. Nosaltres hem actualitzat aquest concepte. Cocoa és per la gent més jove i Classic per als
que ho són però ja no s'hi noten tant, encara que
a les sis del matí acabin apareixent a la pista. Amb
Privat ens vam posar d'acord amb el propietari i el
pensem per als adults de veritat, que sempre l'han
tingut en estima. Hem fet cicles de concerts i hi ha
una aposta que està funcionant, que és la Milonga.
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No preveiem ampliar a més locals, ja que el món de
l'oci nocturn és dur: hi ha poca demanda. En dates
assenyalades hi ha molta gent però en el setmana
a setmana costa. A Mataró abans hi havia tres cinemes i ara només n'hi ha un. De discoteques, als
noranta, també en teníem moltes i ara en quedem
poques i costen de mantenir.
Quina és la política d'entrada a Cocoa?
Si passes una nit a la porta l'entendràs. Som conscients que hi ha queixes a les xarxes que agafen molt
de ressò. Ens han acusat de ser racistes mentre
que tenim gent de seguretat, gent de l'equip que
treballa amb nosaltres i clients que són de diverses
ètnies i nacionalitats. N'hi ha prou de ser a la porta.
No deixem entrar a qui va begut o no va ben vestit.
Ens regim per aquests fets i no pel seu origen. El
que és obvi és que a fora hi ha una problemàtica
real de robatoris en nits de festa i òbviament no
deixarem entrar a dins a qui ja roba fora. Nosaltres
volem que la gent que vingui estigui amb un estat
correcte per poder entrar i que vagi arreglada. És
la nostra manera de pensar de tota la vida. Amb
xandall no es va a la disco. Als casinos tampoc no
deixen entrar en pantaló curt. Estant a la porta de
la discoteca tots diríem el mateix al 90 per cent de
persones. Sempre es poden cometre errors, és obvi,
som humans. Però molts cops s'amplifiquen queixes puntuals. Nosaltres a la porta hi tenim pares de
família que avaluen l'estat de la gent.
Aquestes queixes a les xarxes us molesten?
Ens produeixen angoixa. Intentem fer la nostra
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La macrodiscoteca
ha superat els 7 anys
de vida i els seus
responsables asseguren
voler-ne fer 30
feina ben feta però un comentari dolent et pot fer
mal. La nostra intenció és sempre bona. La barreja
és discoteca, nit, gent jove i 'botellón' a fora. Tenim
un servei d'atenció al client en què fem seguiment
de casos concrets. Intentem que tot l'equip tingui
actitud familiar i respecte per tothom.
També heu rebut crítiques per sexisme.
És totalment injust. Ens pinten la façana o ens trenquen mobiliari acusant-nos de sexistes i molts altres
casos similars no els passa el mateix. Nosaltres no
manem al mercat. Si la gent vol reggaeton, posem
reggaeton, i mira que les seves lletres són quasi totes
masclistes. No som nosaltres els que hem d'acabar
amb el sexisme. Podem contribuir a fer-ho però el
problema torna a ser social. Les noies tenen descompte perquè n'han tingut sempre i això no és sexisme.
També els gimnassos fan promocions. Quan fem promocions per a nois no se'n parla. És totalment injust.
Qualsevol anunci de roba és igual que una publicitat
nostra. Als nostres cartells paguem al publicista, a la
model, al dissenyador. Ens diuen que hem de captar
la intenció i és el que fem.
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AMB EMPENTA
21 milions per a la mataronina Minoryx
És la inversió més gran en una empresa del sector de la biotecnologia i va dirigida
al fàrmac principal de la companyia, destinat a la cura de malalties minoritàries
Empreses: Redacció

Investigar el desenvolupament
de nous medicaments per a malalties rares o minoritàries. Aquesta
és l'especialització de l'empresa
Minoryx Therapeutics, companyia
que acaba d'anunciar que ha completat una ronda d'inversió Serie B
de 21,3 milions d'euros. Es tracta

de la quantitat més gran que s'ha
invertit en el sector biotecnològic
estatal des de principi d'any.
La participació ha vingut principalment del fons Fund+, però a
la ronda també hi han participat
SRIW, SFPI-FPIM i Sambrinvest,
així com tots els inversors de la
Sèrie A. "Aquesta aportació ens
permetrà demostrar el potencial

de MIN-102 per a noves indicacions, entre les quals hi ha malalties
neuroinflamatòries com la X-ALD
cerebral (cALD) o múltiples malalties neurodegeneratives", explica
Marc Martinell, cofundador i CEO
de Minoryx.

El fàrmac MIN-102
Quan apunta al fàrmac MIN-102,

EL TOT MATAR
MATARÓ EN PAPER
TE U CADA DIVENDRES...
A PROP
LES 24H A TOTMATARO.CAT
SUBSCRIU-TE AL MAILING DIARI A WWW.
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Martinell es refereix al fàrmac per
poder tractar l'adrenomieloneuropatia (AMN), una neurodegeneració progressiva que afecta la
funció motora a partir dels 20 anys
i que és la forma més freqüent
d'adrenoleucodistròfia lligada al
cromosoma X (X-ALD). La malaltia, que afecta una de cada 17.000
persones, és degenerativa i no té
tractament.

Nous estudis
Avui dia, el MIN-02 és el fàrmac
més avançat en desenvolupament
clínic per tractar aquesta malaltia
que afecta 1 de cada 17.000 naixements a tot el món. L'assaig clínic,
que està buscant tant a Europa
com als EUA pacients adults afectats, espera tenir resultats el 2020.
D'altra banda, Minoryx es troba també en la fase preparatòria
d'estudis clínics addicionals amb
MIN-102, entre els quals destaca
el realitzat amb pacients que presenten la X-ALD cerebral (cALD).
La cALD afecta generalment nens
d'entre 2 i 10 anys i, a causa d'una

400
Es considera que
uns 400 milions de
pacients al món tenen
alguna malaltia rara, com
ara l'adrenoleucodistròfia

7 anys d'altes inversions
Creada el 2011, en aquest temps l'empresa ha aconseguit una
inversió global de prop de 50 milions d'euros. Després de l'últim
finançament, s'uneixen al consell d'administració de Minoryx
Philippe Monteyne com a representant de Fund+ i Gery Lefebvre
com a representant de SRIW.

inflamació severa del cervell, pot
ser mortal entre 2 i 4 anys després
de l'inici dels símptomes. Ara com
ara, l'únic tractament possible és
el trasplantament de cèl·lules mare

REHABILITACIONS

hematopoètiques, un procediment
molt agressiu que pot implicar
complicacions i que només funciona si es realitza en les etapes
inicials de la malaltia.

● Rehabilitacions de façanes
● Impermeabilitzacions
● Treballs Verticals
● Retirada de fibrociment AB/17

FINANÇAMENT A LA SEVA MIDA

Tel. 93 169 60 03
Mob. 695 251 788

www.somverticals.com
Segueix-nos
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● Aïllaments tèrmics (SATE)

(aplicadors homologats)

● Obra i pintura en general
Empresa implantada amb un
sistema de gestió de qualitat
ISO 9001:2015
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Èxit del segon ral·li eficient de Som Mobilitat
Mataró és la destinació d'una competició que guanya un Hyundai Ioniq amb un
consum de 4,73 KW en 67 quilòmetres
Noves tecnologies: Redacció

El dissabte 22 de setembre es
va celebrar el 2n Ral·li d’Eﬁciència
Energètica de Som Mobilitat, un esdeveniment esportiu ben diferent
dels ral·lis convencionals, en què
preval la rapidesa i agilitat dels conductors. En aquesta ocasió, l’equip
guanyador no era el que aconseguia ﬁnalitzar el recorregut amb el
menor temps possible sinó el que
era més eﬁcient energèticament
conduint el seu vehicle elèctric.
La segona edició del Ral·li va
traçar un recorregut entre quatre
municipis que estan fent una aposta per la mobilitat elèctrica compartida: Rubí, Castellbisbal, Santa
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Perpètua de Mogoda i Mataró. Rubí
va ser la ciutat escollida per donar
el tret de sortida a la cursa, que va
reunir un total de 16 equips (39
persones repartides en 15 cotxes i
una moto elèctrics) amb ganes de
provar la seva conducció eﬁcient.
Els participants del Ral·li van haver de passar pels punts de control ubicats a les zones de càrrega
elèctrica de Castellbisbal i Santa
Perpètua de Mogoda, municipis
on properament s’iniciarà el servei
de mobilitat elèctrica compartida
de Som Mobilitat.

Arribada a Mataró
Cap al migdia, els participants van
anar arribant al Nou Parc Central

de Mataró, on s’havia instal·lat el
punt ﬁnal del recorregut i la línia
de meta. A mesura que arribaven
els cotxes es van anar registrant els
respectius consums elèctrics en
quilowatts, variable essencial per
calcular l'eﬁciència energètica de la
conducció. Per determinar l'equip
guanyador, també es van considerar els pesos dels participants i
altres variables com per exemple
l'aerodinàmica i el pes dels cotxes.
L'equip guanyador va ser el Mc
Queen (Hyundai Ioniq), amb un
consum total de 4,73 kW i una distància total recorreguda de 67,4
quilòmetres. El segon i el tercer
classiﬁcats va ser DAS Formació
(Renault Zoe) i Yogui Bubu
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L'espai de l'economia social

La Nit del Cooperativisme,
per descobrir projectes
cooperatius
(Hyundai Ioniq), respectivament.
Com a dada destacable, el consum
mitjà del guanyador va ser de 7,4
Kw per cada 100 km. Considerant
que el preu de mercat d'un kW està
al voltant dels 12 cèntims d'euro,
podem determinar que la despesa
econòmica per recórrer un trajecte
de 100 km va ser d'uns 88 cèntims
d'euro, molt lluny dels 8 o 9 euros
que es gasta de mitjana amb un
cotxe de benzina.
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El dimarts que ve, 9 d'octubre, tindrà lloc la #NitCoop,
un acte obert a tothom on coneixerem la iniciativa
guanyadora de l'Ajut Pepa Maca 2018, i totes les que hi
han participat, i podrem gaudir d'un sopar popular
Economia social: Redacció

L'Ateneu Cooperatiu del
Maresme va llançar l'Ajut Pepa
Maca 2018 al mes de juliol, amb
l'objectiu de reconèixer les iniciatives en clau cooperativa i amb
visió de transformació social.
Després de rebre multitud de
candidatures, ha arribat el moment de conèixer els projectes que
s'han presentat per a aquest ajut.
Per fer-ho, l'Ateneu Cooperatiu
del Maresme, conjuntament amb
la XES Mataró, ha organitzat un
acte de presentació dels projectes: la Nit del Cooperativisme.
Un acte on coneixerem tots els
projectes que s'han presentat a
aquest ajut i que compleixen els
requisits establerts a les bases de
participació. La durada de les presentacions serà de dos minuts,
un format ràpid que permetrà
conèixer el més destacat de cada
projecte de transformació social.
En acabar, coneixerem la guanyadora de l'Ajut Pepa Maca 2018 i
sabrem també qui rep "la menció

especial" del jurat popular, format
pels assistents a l'acte. A continuació, acabarem de celebrar la
Nit del Cooperativisme amb un
sopar popular, on participants i
assistents podran intercanviar experiències i establir sinergies tot
gaudint d'una agradable vetllada.
La Nit del Cooperativisme tindrà
lloc el dimarts 9 d'octubre a partir
de les 19.00 a l'Espai Culinari Cafè
de Mar. L'acte de presentació de
les iniciatives candidates a l'Ajut
Pepa Maca 2018 és gratuït. El sopar
popular té un cost de 13,50 euros,
que caldrà abonar el mateix dia de
l'esdeveniment.
També podeu inscriure-us a
l'acte en el link: bit.ly/2O5XU2P.
O bé consultant els hashtags
#PepaMaca2018 o #NitCoop.

Informació de contacte
www.ateneucoopmaresme.cat
www.facebook.com/coopmaresme
www.twiter.com/coopmaresme
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ECONÒMICS
COMPRA-VENDA
CO M P R O A N T I G U E DA D ES :
JUGUETES antiguos muñecas scalextrics consolas y video juegos,
tente, madelman, geyperman, álbumes de cromos, tebeos y comics.
Objetos religiosos y militares, puros y licores, plumas, bolígrafos,
mecheros etc. Pasamos a domicilio, seriedad y pago inmediato.
627.937.101
SE VENDE MOBILIARIO peluquería y
estética. Llamar 676.877.313
COMPRA-VENDA IMMOBILIÀRIA
¿LE URGE VENDER su piso? disponemos del dinero al contado para
comprarlo inmediatamente a partir
de 3 días. F. escrituras y entrega
de llaves. Cualquier zona. Su Casa
93.757.12.82
CENTRE –Duplex de 85m2 amb entrada independent amb 20m2 de
terrassa per reformar Gran ocasió!
93.798.00.50
AVDA. MARESME. Primera Línea
88m2 amb balcó 3 hab grans
2 banys 259.000€ Truquin's
93.798.00.50
VIA EUROPA - Planta baixa amb
pati, tot exterior 3hab, Gran saló.
Finca amb piscina. Preu 238.000€
Truquin's 93.798.00.50
SE VENDE PISO, 4 habitaciones,
73m2. C/Hermano Francisco.
99.000€ Tlf. 696.685.879
COMPRAMOS CASAS. Centro de
Mataró, o garajes, locales, pequeños
solares, etc. No importa estado.
Buscamos cualquier sup. edificable 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 PLAÇA PÀRQUING. Plaça
Fivaller. 677.810.342
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COMPRA-VENDA IMMOBILIÀRIA
VENDO PARKING DOBLE y trastero 40m2. Ronda Sant Oleguer.
697.502.154
TRASPASSOS-LLOGUERS
ALQUILO HABITACIÓN 674.471.893
RECODER - Pis en lloguer de 90m2
més balcó 4 hab, 1 bany, asc 850€/
mes Truquin's 93.798.00.50
TREBALL
ÉS NECESSITA NOIA amb nocions,
per treballar en una xarcuteria a
Argentona. Interesats enviar curriculum vitae a info@nclotes.com
SE PRECISAN OFICIALAS de repunte y owerlock. Zona Rocafonda.
606.181.824
BUSCO COMERCIAL TEXTIL, para
buscar clientes a plancha industrial. Imprescindible experiencia en el
sector. 650.343.555
ES BUSCA OFICIALA de perruqueria (Argentona). 675.941.368
CHICO 22 AÑOS. Busco trabajo. Responsable, cumplidor.
Disponibilidad horaria. 605.645.386
ESPAÑOLA, RESPONSABLE. Si vas
just@ de tiempo... No te preocupes!! Yo cocino por ti!! Plancho tu
ropa!!. Experiencia y Referencias.
Disponibilidad horaria. 692.628.265
CHICA CON EXPERIENCIA busca
trabajo de limpieza. 631.579.694
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza.
602.172.706
LIMPIO, 8 €/HORA. 602.897.343
NOIA CATALANA CUIDA gent gran,
neteja. Interna no. 603.680.339
ESTUDIANT EDUCACIÓ INFANTIL
busca feina dependenta campanya Nadal, cangur. Experiència.
658.882.595
BUSCO TRABAJO limpieza, canguro.
631.590.879
BUSCO TRABAJO limpieza, canguro, cuidado mayores. 688.449.000
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PER INSERIR ANUNCIS: www.totmataro.cat/economics
E L TOT M ATA R Ó : O fi c i n es.
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
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VIA EUROPA: Llibreria papereria
Mediterrani: Carrer Alemanya, 2
NO ET POTS DESPLAÇAR?
TRUCA AL 937 961 642
T’HO POSEM FÀCIL!

TREBALL
CUIDO PERSONAS MAYORES interina, noches u horas por el día o
limpieza. 657.345.729
PROFESSIONALS

ELS ANUNCIS

ECONÒMICS

VALEN
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Entra a:

www.totmataro.cat/economics

i introdueix el CODI PROMOCIONAL

eltot

sortirà a la REVISTA I A INTERNET

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa.
Havaneres, cançó marinera. Festes
majors, festes de carrer, festes privades, casaments, etc. Informació
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com
SE HACEN OJALES y se ponen botones. Tel. 93.790.82.32
REFORMAS, OBRAS,
REPARACIONES, albañilería, electricidad, fontanería, gas, pintura.
Económico 670.232.977
PERE I ÀNGEL. Serveis de neteja.
Desembussos, fosses sèptiques,
neteges tècniques, de basses, de
piscines, sanejaments, omplim piscines, diposits de reg, manteniments,
autoritzats per el transport de residus (ADR), inspecció claveguerem.
93.750.20.71 /93.750.63.77
REPARACIÓN LAVADORAS,
NEVERAS, secadoras, termos, calentadores. Garantía. 698.738.372
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ.
Reparaciones, instalaciones.
Agua, gas, electricidad y boletines.
610.565.628 /93.799.64.77
MUDANZAS, MONTAJE, desmontaje
de muebles. 20€/hora. 698.645.233
/610.627.821 WhatsApp
PINTOR ECONÓMICO
EXPERIENCIA, responsabilidad,
limpieza. Excelentes acabados.
629.988.598
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados. 607.480.942
BOLLETINS ELÈCTRICS. Telf:
683.467.036
PINTOR Experiencia y Seriedad.
Conozca nuestros trabajos en www.
pinturasdanco.wix.com/danco Tel.
672.802.951
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Econòmics
PROFESSIONALS
MUDANCES ECONÒMIQUES.
692.021.141
INSTAL·LADOR AUTORITZAT.
Electricitat, Aigua, Gas.
669.067.869. info@rtornay.es
INFORMÁTICO A DOMICILIO.
Repara tu ordenador desde casa.
607.665.679. Sergi.
VARIS
BUSCO PAREJA ESTABLE. José
674.471.893
CONTACTES
DÚPLEX 60€/MH. 631.286.930
MATARÓ. LAS AMAZONAS, tu lugar
de encuentro. 24h. 689.843.590.
Piso privado.
JAVI 70 AÑOS, buena posición. Pasivo, deseo chico activo.
Máximo 48 años. Atlético, guapo.
682.462.579
NUEVO EN MATARÓ. Masaje todo el
cuerpo. Zona Rocafonda, Rda. Rafael
Estrany. 688.572.116
NOVEDAD NORA 21 años. 631.129.242
M ASA J E TO D O e l c u e r p o.
Zona Havana, Rda. Cervantes.
688.019.809

scortabril30.com

Ó
TA R
M A 16 chicas españolas, latinas y del este
PARA TU PLACER. CARICIAS, BESOS Y TODO LO DEMÁS

Si vienes te haremos feliz • Bebida gratis.
Salidas a hotel y domicilio • 24H. • VISA

93 741 63 41 / 657 89 45 58
NOVEDAD VENEZOLANA KAMILA.
26a. Griego, besos, fiesta. 24h.
617.573.505
NOVEDAD DARLIN 23 años.
665.463.891
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Imatges

Acte d'homenatge a les mobilitzacions i el referèndum de l'1 d'octubre

Daniel
Ferrer

Tot imatges 1 d'octubre.indd 1
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El 2016, en el
darrer Concurs, els
Capgrossos van fer
3d9f, 2d9fm, 5d9f i
4d9f

Cultura

Sònia Gallén

Objectiu: el millor Concurs dels Capgrossos
La colla maresmenca desplaçarà 600 persones a Tarragona amb l'objectiu de tornar a
descarregar el doblet de gamma extra: torre i 5 de 9
Castells: Redacció

Fer el millor Concurs. Aquest és lema que ha motivat les últimes setmanes de preparació i, a poques
hores del gran esdeveniment de Tarragona, segueix
sent el gran objectiu dels Capgrossos de Mataró. La
colla mataronina participarà diumenge en la jornada gran del que es coneix com "l'espectacle casteller
més gran del món" per onzena vegada, formant part
de la selecció de les 12 millors colles que hi prendran
part. Se sap que els mataronins no tenen opcions
de guanyar i, de fet, poc els importa la classificació
final: volen descarregar els seus millors castells i aspiren a millorar el triplet de 9 de fa dos anys, quan
van descarregar el 3, la torre i el 4. I això vol dir que
esperaran fins a l'últim moment per portar a plaça,
també, el 5 de 9 amb folre.
Per als Capgrossos, el 5 de 9 és la frontera, el castell més difícil que han aconseguit descarregar.
Precisament va ser al Concurs de fa dos anys, en
què el van intentar per primer cop i van quedar a
prop de carregar-lo però lluny de descarregar-lo. El
5 va tornar a rebel·lar-se aquest any per Les Santes,
quan els blaus van fer dos intents desmuntats. Com
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la torre de 9, forma part de la família de castells de
gamma extra i la colla maresmenca sap que només
amb proves d'alt nivell en els últims assajos pot tenir
opcions de completar-los. La pilota se situa, doncs, al
local d'assaig, on aquest divendres a les 21 h es farà
l'últim assaig especial del Concurs. Juntament amb
el 5 i la torre, el 3 i el 4 de 9 formen part dels plans
dels de la camisa blava.

El darrer assaig

Avui divendres a les
21 h es farà l'últim
assaig especial per
preparar la gran cita
El Concurs no és una actuació corrent. És un escenari
amb pressió que no sempre ha estat benèvol amb els
Capgrossos de Mataró. La colla defuig la competitivitat
en clau de classificació final i no es marca objectius
ordinals respecte d'altres colles, sinó poder descarregar
tots els seus màxims castells. Amb unes 600 persones
pròpies a plaça volen tornar a tocar el cel.
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El domini de Vilafranca, en perill 18 anys després

El Concurs de Castells reunirà les 12 millors colles aquest diumenge

Joan d'Arc Bermúdez

La Vella de Valls és la gran alternativa i la Joves de Valls i la Jove de Tarragona són les
altres aspirants a la victòria
Castells: Redacció

El Concurs de Castells va arrencar diumenge passat amb la primera jornada, a Torredembarra. Els
Castellers de Figueres van ser-ne
els guanyadors gràcies a la torre
de 7 descarregada i els Castellers
de l'Alt Maresme van ser tercers.
Dissabte a la tarda se'n celebra
la segona jornada, ja a la icònica
i remodelada plaça de toros de
Tarragona, amb les colles de 8. I
diumenge hi haurà la gran jornada
de les colles de 9. Un Concurs que,
a priori, es presenta més obert que
mai pel que fa a les colles aspirants
a endur-se la victòria i al podi final.
Els Castellers de Vilafranca han
guanyat els últims vuit concursos i,
per tant, es mereixen ser considerats els grans favorits, amb la seva
coneguda camisa verda. Passa,
però, que aquest any estan a un
nivell inferior que en les darreres
temporades i el domini casteller ha
passat a mans de l'eterna segona
de les últimes edicions, la Vella de
Valls. Els rosats aspiren a recuperar
un triomf que no tasten des del
2000, i també cal tenir presents les
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opcions de la Joves de Valls i la Jove
de Tarragona. Els primers dominen
els castells nets, els més valorats
de la taula classificatòria, i els de
Tarragona són els que tenen més
massa de gent. Darrere d'aquest
G-4, segons les previsions, vindrien els Capgrossos i els Castellers
de Sants, a un nivell molt similar.
D'entrada aquestes sis colles són
les que poden anar de gamma extra aquest diumenge.

Els canvis en la normativa
El Concurs d'aquest 2018 presenta
novetats importants en la normativa. Per primera vegada només
computarà un castell carregat, per
tant les colles hauran de descarregar-ne mínim dos per arribar
als tres castells puntuats. També
és nou que se sancionaran els enfonsaments de folres i manilles i,
més anecdòtic, la plaça ha perdut
la seva tradicional arena.

Cap de setmana
de profit
Els Capgrossos arriben a
Tarragona amb l'aval del bon
cap de setmana passat. Els
blaus van fer hores extres en
l'habitual doblet del Prat dissabte i diumenge Lleida i a totes
dues places hi van calcar la
mateixa actuació, amb el 3 de
9 com a millor castell, la torre
i el 5 de 8. La cirereta del cap
de setmana arribava a la Paeria
lleidatana en ronda de pilars
amb el primer pilar de 7 folrat
de l'any.
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'Genesis 88' estrena segona temporada

Un moment de la gravació de la websèrie mataronina

Cedida

La sèrie realitzada pel grup de cinema amateur mataroní Fata Morgana acaba
d’estrenar segona temporada
Sèries: Redacció

Cada diumenge els seguidors de
la sèrie Genesis 88 poden trobar
un nou capítol penjat a la xarxa.
Des del 30 de setembre, en què es
va estrenar al Foment Mataroní el
primer capítol d’aquesta websèrie
amb segell mataroní, els interessats
trobaran, setmana rere setmana,
un dels set capítols que conformen
aquesta nova entrega.

Realitzada pel Grup de Cinema
Fata Morgana, la websèrie va estrenar una primera temporada
de tretze capítols el 16 de maig
del 2015.
Des d'aleshores, aquesta sèrie
rodada pràcticament en exclusiva a la ciutat de Mataró (inclou,
això sí, algunes localitzacions a
la resta del Maresme i Barcelona)
ha estat guardonada fins a tres vegades als Estats Units (dos premis

van ser entregats a Miami i un a
Hollywood).

Equip amateur
La sèrie està realitzada íntegrament
per actors i equip tècnic amateur, i
compta també amb actors i actrius
de la ciutat. Una de les grans característiques d'aquesta websèrie
és que s'ha tirat endavant gràcies
a la voluntat i les ganes dels mateixos que la fan possible.

Sinopsis
El 1988, l’empresa Eu-Gen, associada amb
un consorci espacial internacional dur
a terme un experiment secret. Més de
vint anys després, a la República de las
Maracas, apareix un estrany personatge
a qui ningú coneix, que és capturat per
la policia després d’una sèrie de robatoris i assalts. És llavors quan sorgeix
el misteriós interès d’una de les dones
més riques i poderoses del país per
aquest individu, i quan tot un seguit de
personatges d’allò més variats inicien
una curiosa persecució per apoderar-se
d’aquest inquietant subjecte.
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La 'Sopa de pollastre amb ordi'
obre gira al Monumental

El vuitè Fet a Mataró
2018 s’obre a
diferents disciplines

L'epectacle de Ferran Utzet va triomfar a Barcelona

'Les cunyades'

Cedida

Cedida

L'espectacle de La Perla 29, un dels grans èxits del
primer semestre, aquest divendres a les 20.30

Carles Maicas obre el cicle
amb 'Les cunyades'

Un "desencantament polític".
Això és el que narra la producció
de La Perla 29 Sopa de pollastre
amb ordi, d'Arnold Wesker i dirigida per Ferran Utzet, que estrena
a Mataró la seva gira per teatres
catalans després de triomfar del
febrer a l'abril a la Biblioteca de
Catalunya, el teatre talismà de la
companyia.
Un desencantament que es
mostra a través del declivi d'una
família, molt polititzada, al llarg
dels anys. L'obra arrenca el 1936
amb la manifestació antifeixista
de Cable Street al barri de l'East

El 6 d’octubre s’inicia la vuitena temporada del Fet a Mataró,
el cicle que permet veure espectacles creats a la ciutat. Fins al 16
de desembre a Can Gassol Centre
de Creació d’Arts Escèniques de
l’Ajuntament de Mataró s’hi veuran cinc espectacles que combinen
diferents disciplines de les arts escèniques: teatre, dansa, circ i titelles. Dos dels espectacles compten
amb participació mataronina: Les
cunyades i Follia.
La temporada s’obrirà amb Les
cunyades, que signa un històric del
teatre mataroní, Carles Maicas, i
que es podrà veure dissabte 6 i
diumenge 7 d’octubre. El grup de
teatre La Palmera, dirigit per Isabel
Batlle, interpreta aquest referent
del teatre quebequès amb dotze
dones a dalt de l’escenari que faran una autèntica descripció del
paper de la dona dins la societat
del Quebec dels anys 60.
Tant les entrades de pagament
com les invitacions dels espectacles es poden adquirir a les oficines de Cultura de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i de dimecres a
divendres, de 18 h a 20 h; al web
Entradesculturamataro.cat i a la
taquilla una hora abans de l’espectacle. | Redacció

End, a Londres, i acaba el 1956,
amb l'alçament anticomunista
d'Hongria. El director del muntatge ha considerat que l'obra pot
recordar l'actual situació política
catalana, però ha negat que sigui
"l'obra del Procés". De fet, també ha negat que sigui una obra
oportunista i ha defensat, en canvi, que és oportuna. Al muntatge
que s'estrena hi actuen Míriam
Alamany, Màrcia Cisteró, Ricard
Farré, Pol López, Maria Rodríguez,
Josep Sobrevals i Lluís Villanueva.
La companyia ha fet un stage
a Mataró durant tota la setmana.

Encara més Miserables, ara fins
al 14 d'octubre

'Els Miserables' de la Sala Cabanyes segueixen triomfant

El musical Els Miserables es podrà veure tres dies més. La Sala
Cabanyes ha decidit prorrogar el
muntatge amb tres funcions més,
els dies 12, 13 i 14 d’octubre. A l’espera del públic de les cinc últimes
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Daniel Ferrer

funcions, 5.488 persones ja han vist
l’espectacle, amb direcció artística
de Joan Peran i direcció musical
d’Àngel Valverde. El musical ja ha
superat la barrera simbòlica dels
5.000 espectadors en 17 funcions.
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Programació facilitada per mataró Televisió

TV
Dissabte 6
7:00
7:30
8:00
9:00
9:30
10:00
11:00
11:30
12:00
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30

AL DIA BCN Nord-Maresme
CARNET ESPORTIU
MATARÓ AL DIA
LA CONVERSA
DE TEE A GRENN
PÒESIA EN VIU
TERRITORI CONTEMPORANI
CREURE AVUI
MATARÓ AL DIA
GAUDEIX LA FESTA
AL DIA BCN Nord-Maresme
CARNET ESPORTIU
TRAÇ DE CULTURA
TERRITORI CONTEMPORANI
ÚLTIMA SESSIÓ
FENT PAÍS
CONCURS DE CASTELLS DE
TARRAGONA
22:00 TERRITORI CONTEMPORANI
22:30 BOJOS DE CASTELLS
23:30 TELÓ DE FONS
0:00 ÚLTIMA SESSIÓ
0:30 CALIDOSCOPI
1:00 POESIA EN VIU
2:00 DE TEE A GRENN
2:30 LA CONVERSA
3:00 ÚLTIMA SESSIÓ
3:30 GAUDEIX LA FESTA
4:00 CAMINANT x CATALUNYA
4:30 CALIDOSCOPI
5:00 DE TEE A GRENN
5:30 LA CONVERSA
6:00 ÚLTIMA SESSIÓ
6:30 CAMINANT x CATALUNYA

Diumenge 7
7:00
7:30
8:00
9:00
9:30
10:00

GAUDEIX LA FESTA
ÚLTIMA SESSIÓ
BA - BA
CAMINANT x CATALUNYA
REM A REM
CONCURS DE CASTELLS DE

TARRAGONA. Amb la participació
de la colla castellera de Capgrossos de Mataró
17:00 ÚLTIMA SESSIÓ
17:30 DE TEE A GRENN
18:00 HANDBOL EN JOC
20:00 EN JOC
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 DIUMENGE ESPORTS
23:00 BOJOS DE CASTELLS
0:00 TERRITORI CONTEMPORANI
0:30 DIUMENGE ESPORTS
1:30 DE TEE A GRENN
2:00 REM A REM
2:30 TRAÇ DE CULTURA
3:00 GAUDEIX LA FESTA
3:30 LA CONVERSA
4:00 DE TEE A GRENN
4:30 ÚLTIMA SESSIÓ
5:00 CAMINANT x CATALUNYA
5:30 CALIDOSCOPI
6:00 DIUMENGE ESPORTS

Dilluns 8
7:00
8:00
9:00
10:00
12:00
14:00
15:00
17:00
17:30
18:00
18:15
18:30
19:00
20:00
20:30
21:30
22:00
23:00
23:30
0:30
1:30

NOTÍCIES EN XARXA
DIUMENGE ESPORTS
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
BEN TROBATS
L’ENTREVISTA EN XARXA
EL MIRADOR
AL DIA BCN Nord-Maresme
ÚLTIMA SESSIÓ
BA-BA
AGENDA EN XARXA
EN JOC
MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
MATARÓ AL DIA
EN JOC
MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
CONNECTI.CAT
MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU

2:00
2:30
4:30
5:30
6:00

AL DIA BCN Nord-Maresme
EL MIRADOR
BOJOS DE CASTELLS
CARNET ESPORTIU
MATARÓ AL DIA

Dimarts 9
7:00
8:00
9:00
10:00
12:00
14:00
15:00
17:00
17:30
18:00
18:15
18:30
19:00
20:00
20:30
21:30
22:00
23:00
23:30
0:30
1:30
2:00
2:30
4:30
5:00
5:30
6:00

NOTÍCIES EN XARXA
MATARÓ AL DIA
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
BEN TROBATS
L’ENTREVISTA EN XARXA
EL MIRADOR
AL DIA BCN Nord-Maresme
CARNET ESPORTIU
BA-BA
CÀPSULES WEEKLY MAG
FET AL PAÍS
MATARÓ AL DIA
CALIDOSCOPI
MATARÓ AL DIA
TELÓ DE FONS
MATARÓ AL DIA
CALIDOSCOPI
CONNECTI.CAT
MATARÓ AL DIA
CALIDOSCOPI
AL DIA BCN Nord-Maresme
EL MIRADOR
CAMINANT x CATALUNYA
ÚLTIMA SESSIÓ
CALIDOSCOPI
MATARÓ AL DIA

Dimecres 10
7:00
8:00
9:00
10:00
12:00
14:00
15:00

NOTÍCIES EN XARXA
MATARÓ AL DIA
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
BEN TROBATS
L’ENTREVISTA EN XARXA
EL MIRADOR

ELS ANUNCIS

AL DIA BCN Nord-Maresme
CALIDOSCOPI
BA-BA
TEMPS AL TEMPS
TERRITORI CONTEMPORANI
MATARÓ AL DIA
LA CONVERSA
MATARÓ AL DIA
KASTANYA.CAT
MATARÓ AL DIA
LA CONVERSA
CONNECTI.CAT
MATARÓ AL DIA
LA CONVERSA
AL DIA BCN Nord-Maresme
EL MIRADOR
GAUIDEX LA FESTA
ESTUDI 3
LA CONVERSA

7:00
8:00
9:00
10:00
12:00
14:00
15:00
17:00
17:30
18:00
18:15
18:30
19:00
20:00
20:30
21:30
22:00
23:00
23:30
0:30
1:30
2:00
2:30
4:30

NOTÍCIES EN XARXA
MATARÓ AL DIA
BON DIA AMB ALEGRIA
EL MIRADOR
BEN TROBATS
L’ENTREVISTA EN XARXA
EL MIRADOR
AL DIA BCN Nord-Maresme
LA CONVERSA
BA-BA
TEMPS AL TEMPS
DE TEE A GRENN
MATARÓ AL DIA
TRAÇ DE CULTURA
MATARÓ AL DIA
DE TEE A GRENN
MATARÓ AL DIA
TRAÇ DE CULTURA
CONNECTI.CAT
MATARÓ AL DIA
TRAÇ DE CULTURA
AL DIA BCN Nord-Maresme
EL MIRADOR
DE TEE A GRENN

Dijous 11

5:00
5:30

CALIDOSCOPI
TRAÇ DE CULTURA

Divendres 12
7:00
8:00
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:15
18:30
19:00
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
23:00
23:30
0:00
0:30
1:00
1:30
2:30
3:00
3:30
4:00
4:30
5:00
5:30

SET DIES
MATARÓ AL DIA
CALIDOSCOPI
ÚLTIMA SESSIÓ
LA CONVERSA
DE TEE A GRENN
TRAÇ DE CULTURA
GAUDEIX LA FESTA
CAMINANT x CATALUNYA
TELÓ DE FONS
KASTANYA.CAT
FENT PAÍS
TERRITORI CONTEMPORANI
PAISATGES ENCREUATS
BOJOS DE CASTELLS
ÚLTIMA SESSIÓ
TELÓ DE FONS
CAMINANT x CATALUNYA
TRAÇ DE CULTURA
BA-BA
ESTUDI 3
CREURE AVUI
SET DIES
LA CONVERSA
TELÓ DE FONS
DE TEE A GRENN
ÚLTIMA SESSIÓ
BOJOS DE CASTELLS
CALIDOSCOPI
FENT PAIS
KASTANYA.CAT
TERRITORI CONTEMPORANI
PAISATGES ENCREUATS
SET DIES
CAMINANT x CATALUNYA
KASTANYA.CAT
DE TEE A GRENN
TELÓ DE FONS
ÚLTIMA SESSIÓ
GAUIDEX LA FESTA
CAMINANT x CATALUNYA

Entra a:
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i introdueix el CODI PROMOCIONAL

VALEN

eltot

sortirà a la REVISTA I A INTERNET

PARAULA INVERTIDA: 35€*

concursos

GUANYA

70

€

Amb el CONCURS de la
PARAULA INVERTIDA i el
concurs del
BANNER INVERTIT
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17:00
17:30
18:00
18:15
18:30
19:00
20:00
20:30
21:30
22:00
23:00
23:30
0:30
1:30
2:00
2:30
4:30
5:00
5:30

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 fins trobar el banner invertit, fes clic
sobre ell i copia l’adreça web i aquesta serà la resposta.

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

GUANYADOR DEL CONCURS PARAULA i BANNER INVERTIT:
AMPARO NAVARRO GONZÁLEZ
Paraula invertida:
COMUNIDADES

Adreça web del banner invertit:
http://www.aikidomataro.com

• NO UTILITZAR aquesta butlleta per participar al concurs. Les revistes són per a tothom. Gràcies.
* El premi caduca als 30 dies
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Previsions astrològiques per
DHANNA ASTRÒLOGA Diplomada
per l’Associació d’Astrologia de Catalunya.

Àries (21/3 al 20/4)

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Bessons (21/5 al 21/6)

Pots acabar utilitzant les teves millors

Algú es pot haver cansat d'esperar

Si no poses fre, podries obsessionar-te

armes, aquelles que no es veuen o

una resposta teva i ara adopta una

amb una qüestió professional que

que normalment uses en secret, per

actitud més distant. Potser has d'en-

t'està donant força feina. Si bé, és

mantenir controlada una qüestió ma-

tendre que a vegades cal reaccionar

comprensible, cal descansar el que

terial que t'afecta.

amb més celeritat.

és necessari.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Verge (Del 24/8 al 23/9)

El sentit pràctic et serà de gran ajuda

Cal evitar l'angoixa per les qüestions

Un assumpte familiar que mantens en

per gestionar la teva economia. Un

laborals. Si bé és cert que potser

secret, pot tenir-te absorbit aquests

esport d'aigua o fer llargues passe-

vius un moment de canvis, també

dies. Amb els fills es poden produir

jades pot ajudar-te a posar en ordre

has de tenir cura de la teva psique

tensions, sobretot si no acceptes les

les idees.

en aquest procés.

seves idees.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Et caldrà un extra de paciència en

Sents que potser has de tornar una

Pots estar arribant al final d'una etapa

l'àrea afectiva i amb els fills. Alguns

mica enrere per retrobar-te i anar cap

que et connecta amb la infantesa i

assumptes no es poden resoldre en

on vols dirigir les passes. Recuperes

amb qüestions familiars. La distàn-

poc temps. En el camí hi trobaràs

una activitat que t'omple i que ja no

cia pot donar algun malentès, mira

l'aprenentatge.

practiques.

d'aclarir-ho.

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

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Si vens d'una etapa que has estat in-

Els assumptes territorials poden se-

L'excés d'idealització pot portar una

justament tractat o bé t'has guanyat

guir portant-te maldecaps. Reps su-

decepció. Pren-te el teu temps, no

alguns enemics, entres en un període

port d'una persona que per la seva

tinguis pressa. Gaudeix del temps

de millor reconeixement i merescuts

situació i autoritat et pot resultar

lliure. Projectes materials/professi-

agraïments.

de gran ajut.

onals que es mouen.

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

Tel. 722 67 23 43

Consulta a l'Hospitalet

Reformes integrals.
Inspecció tècnica d’edificis (ITE).
Assessorament particulars
i comunitats.
Taxacions.
Projectes tècnics.

670 053 959

HORÒSCOP 1837.indd 1

03/10/2018 12:03

de
sis
més
úsiporant
rc i
als i

www.totmataro.cat/argentona

Argentona

Troben un cadàver amagat sota terra
El mort estava a un metre de profunditat i cobert de formigó en una nau industrial en
desús d'Argentona i seria víctima d’un grup de narcotraficants
Successos: Redacció -ACN

Els Mossos d’Esquadra van trobar
divendres passat el cadàver d'un
home vinculat a un grup de narcotraficants, desarticulat el mateix
dia i que feia un any que estava
desaparegut. El cos, segons tots
els indicis policials, havia estat
enterrat pels membres de la banda en una nau industrial en desús
d’Argentona però la seva localització no va ser senzilla. Després de
delimitar el punt exacte a través
d’una primera inspecció amb georadar, es va procedir a una meticulosa excavació del subsol amb
l’objectiu de no malmetre el cos.
El cadàver estava a més d’un
metre de profunditat i, tot i que
en superfície semblava que només
l’havien enterrat sota una massa
de sorra compactada, el cos estava cobert també amb formigó. Un
cop localitzat el cos, després de

Tot Argentona 1837.indd 2

més de quatre hores d’excavació,
els treballs van aturar-se i van seguir l'endemà.

Terrassa, Cerdanyola del Vallès,
Argentona, Vallirana, la Roca del
Vallès, Barcelona i Premià de Mar.

Deu detinguts
En total, la policia va detenir una
desena de persones, acusades de
pertànyer a una organització criminal dedicada al tràfic de marihuana. Al llarg del mateix divendres es van fer un total de vuit
escorcolls en diferents punts de
l’àrea metropolitana de Barcelona:

Un d'ells ho va reconèixer
Dels deu detinguts, tres persones
–dos homes i una dona– van ser
traslladats a Argentona per fer la
reconstrucció del crim. Un d’ells
seria l’autor material de la mort
de l’home i un altre dels tres desplaçats hauria col·laborat i reconegut els fets.

Els Mossos treballant davant la nau industrial

Cedida
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ona

Una de les interpretacions de la Suite, anys enrere

Cedida

Una suite dedicada a Argentona
La composició poètica de Josep Lladó musicada per
Pere Gonzàlez torna a la Sala aquest divendres
De ben segur, Argentona deu ser
l'única vila de la seva mida que té
tota una senyora suite dedicada.
Oficialment es diu Suite poemàtica musical Argentona, i, des que
es va estrenar el 2004 en plena
festa major, aquesta peça sorgida de l'entesa entre la poesia de
Josep Lladó i la música composta
per Pere Gonzàlez s'ha anat interpretant periòdicament i ha anat
guanyant adeptes en cadascuna
de les seves aparicions a l'agenda.
Aquest divendres arriba a la sala

una nova edició d'aquest autèntic
muntatge musical, escènic i poètic
en què la Coral Càntir d'Or, l'Orfeó
Parroquial El Delme i actres músics, actrius i actors s'entenen per
oferir un repàs líric a alguns dels
espais més estimats i elements
més típics de l'imaginari col·lectiu
argentoní.

L'estima per Argentona
La suite va néixer de l'estima
que Lladó i Gonzàlez senten per
Argentona i va ser fruit de l'entesa

FITXA ARTÍSTICA
Intèrprets: Lídia Martínez (soprano) - Josep Ruiz (tenor) - Josep Pieres (baix)
Cors: Coral Càntir d’Or, d’Argentona. Orfeó Parroquial El Delme, de Sant Vicenç de
Montalt. Persones que de manera voluntària han volgut formar part del cor.
Músics: Marc Vigatà (baix) - Aleix Burgués (percussió) - Pere Gonzàlez (piano)
Actors i actrius: Biel de Lomas (actor) - Tanit Rabadán (actriu) - Martina Federico
(actriu) - Blanca Pi (actriu)
Direcció artística: Jaume Ametller “Notxa”
Direcció musical: Glòria Suari
Direcció general: Quim Capdevila

entre l'un i l'altre –bons amics–. La
poesia i la música que van crear
per a la composició es proposa tocar temes de la vila amb una alta
càrrega sentimental i poètica. A
la suite hi caben història, llegenda, tradició i remembrances i està
formada per onze poemes musicals. Els dos autors l'han anat fent
créixer a mesura que passaven els
anys, ja que es va estrenar amb
vuit poemes.

Temàtica vilatana
El càntir com a símbol, la Paret
de les Mentides, la font Picant,
les deprecacions al Sant Crist de
Foravila, la font de Dalt, el poeta de
la pedra, Sant Jaume de Traià o la
llegenda de Bernat de Riudemeia,
el senyor de Santa Ponça, conformen l'atalaia temàtica sobre la
qual la poesia i la música dansen.
La suite es presenta aquest
divendres a les 20.30 h a la Sala
d'Argentona i el preu de les entrades és de 4 euros. Tardarà mesos
a poder-se tornar a veure sobre
l'escenari. Cada ocasió és única.
|Cugat Comas
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Cartell del Festival 2018 Reviu Ilturo de Cabrera de Mar

Cedida

La Fira Iberoromana és ara Reviu Ilturo
La fins ara coneguda com la Fira Iberoromana de Cabrera de Mar es reinventa per
celebrar la vintena edició. Aquest 2018 es farà els dies 5, 6 i 7 d’octubre.
Cabrera de Mar: Anna Galdon

El Festival Cultural Iberoromà
de Cabrera de Mar canvia de nom
per celebrar la 20a edició. Un nou
impuls per un festival que busca,
des de fa ja dues dècades, divulgar el ric patrimoni arqueològic
local. A més, i com ja és habitual,
Reviu Ilturo torna a ser una de
les activitats centrals del Festival
Laietània, que se celebra anualment al Maresme.
En total, una seixantena d’activitats formen aquest festival

de tres dies. El tret de sortida és
divendres 5 a la Biblioteca Ilturo,
tot i que la majoria d’activitats es
concentren dissabte i diumenge.
Hi haurà propostes com tallers,
visites guiades o espectacles de
gladiadors.

El vi, fil conductor
Cada any el festival escull una temàtica que vertebra la mostra.
Enguany, aquest fil és la importància del vi, és a dir, de la cultura
vinícola romana. Amb aquesta tria

Ilturo, també a les escoles

Una altra novetat important d’aquesta 20a edició del Reviu
Ilturo de Cabrera de Mar tindrà lloc la setmana abans del festival. De l’1 al 5 d’octubre els promotors de la iniciativa visiten les
escoles del municipi per presentar l’oferta d’activitats pensada
per als alumnes. Entre elles destaquen els tallers infantils, les
conferències o les activitats destinades a tots els interessats a
gaudir de la història en família.
Una altra de les propostes a les esoles se centra a fer alguna de
les visites guiades especialitzades als jaciments arqueològics
de Cabrera de Mar.

Tot Maresme 1 ilturo.indd 1

els organitzadors volen remarcar
i reivindicar l’important passat
vitivinícola, tant de la població
de Cabrera de Mar com de tota
la zona del Maresme.

Una nova fórmula
La celebració dels vint anys de
vida del festival també ha fet que
s'incorporin novetats al programa,
com ara les activitats en horari
nocturn, els paquets temàtics o
els “Racons que parlen”, monòlegs
històrics a peu de carrer interpretats per actors professionals i que
compten amb un guió creat i supervisat per experts historiadors
i arqueòlegs.
Les ja habituals visites guiades
a les restes romanes s’han renovat i estan inspirades aquest 2018
en quatre temàtiques, segons les
restes arqueològiques del període iber i romà. També es podran
realitzar activitats gratuïtes com
ara tallers infantils, conta contes
i conferències. El festival Reviu
Ilturo dona també l’opció de photocalls ambientats en èpoques iberes i romanes.
Per a les activitats de pagament,
es poden comprar les entrades a
través de www.gaudeixcabrera.cat.
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El nou pavelló de Llavaneres,
el segon trimestre del 2019
El consistori sancionarà l'empresa constructora pel
retard de les obres, que s'havien d'acabar aquest any

Una imatge de les obres del pavelló

El nou pavelló poliesportiu de
Sant Andreu de Llavaneres no
s'acabarà fins al segon trimestre
de l'any que ve. Atès el retard de
les obres, que haurien d'haver

Cedida

acabat al mes de desembre, el
consistori penalitzarà Rogasa,
l'empresa constructora. El contracte preveu que l'Ajuntament
pugui imposar una sanció per

25 ANYS

la demora en l'execució de les
obres de 0,5 euros per cada 1.000
euros del preu del contracte sense impostos. D'aquesta manera,
s'interposarà una penalització
diària a l'empresa constructora
de 1.251,70 euros.
El nou calendari preveu que a
partir d'aquest mes de setembre
els operaris comencin a instal·lar
l'estructura de formigó i, cap a
finals d'aquest any, col·locar les
cobertes i tancaments. A partir del
gener del 2019 les obres se centraran en l'interior de l'equipament
per adequar els espais previstos,
efectuar les instal·lacions elèctriques, sanitàries, etc., els paviments
i equipar-lo. La nova data aproximada de finalització de les obres,
segons l'empresa constructora, és
l'abril del 2019.

www.sucasa.es

13.000 IMMOBLES GESTIONATS

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

4129

EXCELENTE COMPRA

BIEN SITUADO

Ref. 12924 MOLINOS: De las zonas más tranquilas de
Mataró. Piso 80m2 altura media, pequeña comunidad. Impecable. 3 hab. (2 dobl). Salón comedor amplio. 2 balcones.
Cocina original mobiliario fórmica. Galería. Baño reformado.
Puertas de roble. Suelos de gres.

127.500€

OPORTUNIDAD

Ref. 12884JTO. CTRA. MATA: ATENCIÓN!!! De las me-

jores ocasiones. Vivienda 95m2, alto con ascensor y buena
imagen. Luminosidad y perfecta imagen. 4 dormitorios. Salón com. amplio. Balcón. Gran cocina perfecto estado, office.
Baño compl.+ aseo. Suelos gres. Carp. ext. aluminio blanco.
Armarios empotr. Calefacción!

2137.950€

T

T

PISO+PARKING

Ref. 12901 SEMI CENTRE-JTO. C/BIADA: Buena ocasión!

ubicación y precio. 108m2 + pl. aparcam. Bien orientada, muy
exterior, óptimo estado. 3 dor. amplios. Salón com. 24m2 con
balcón 13m2 soleado. Cocina buenas medidas galería 10m2
aprox. 2 baños, uno de ellos en suitte. Suelos parquet. Calefacción y A.A. Parking incluido!!

199.000€

T

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró
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La intervenció dels cossos policials l'1 d'octubre del 2017 a Sant Cebrià de Vallalta

Cedida

"L'escola estava destrossada però l'objectiu era
que els nens la veiessin com un lloc segur"
El record de l’1 d’octubre del 2017 a Sant Cebrià de Vallalta està marcat per la
violència de la intervenció policial
Sant Cebrià de Vallalta: Red-ACN

Més enllà dels fets ocorreguts el
matí de l'1 d'octubre del 2017, la
gestió de l'endemà amb els alumnes és un dels records més "tristos" que, un any després, guarda
la direcció de l'escola El Pi Gros
de Sant Cebrià de Vallalta. "Hi va
haver molta por, molta tristor i

molta decepció per una situació
tan incomprensible", recorda la directora del centre, Neus Marqués.
"L'endemà –relata– quan s'obre
l'escola, els sentiments són molt
estranys". La imatge del centre és
de destrossa absoluta quan són
tres quarts de vuit del matí del 2
d'octubre i al cap de pocs minuts
han d'arribar els primers alumnes.

Danys materials per valor de més
de 3.000 euros
Els danys causats van superar els 3.000 euros, una xifra que
l'escola va avançar i que posteriorment han acabat assumint
al 50% el Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament de Sant
Cebrià de Vallalta perquè les asseguradores no han volgut
pagar les reparacions dels danys causats per l'actuació policial.
A les aules, detalla la directora, van ser els mateixos alumnes
els que van tenir la necessitat de parlar sobre el que havia
passat el dia anterior. Molts d'ells, de fet, eren a l'entorn de
l'escola en el moment dels fets i van viure en primera persona
les càrregues policials. "Això no es podrà oblidar durant molt
temps", assegura la directora.

Tot Maresme 2 sant cebrià.indd 1

Calia actuar de pressa perquè "els
nens veiessin l'escola com un lloc
segur" i, tot i que es va sentir molt
sola, volia intentar "que fos un dia
normal", explica Marqués.
Les principals destrosses que
va causar l'actuació de la Guàrdia
Civil són el trencament de fins a
nou portes i del sistema d'alarmes
i la pèrdua de dos ordinadors. "Per
sort", la majoria de portes són de
l'àrea de despatxos, a la qual els
alumnes no tenen accés. També
va quedar totalment inutilitzada
la de la biblioteca, que està en una
ala del centre que es pot aïllar.

10 dies sense biblioteca
"La biblioteca es va tancar durant 10
dies i es van canviar algunes dinàmiques de l'escola perquè els nens
no ho veiessin", explica la directora
del centre. Marqués lamenta que
els agents que van irrompre al centre anessin "esbotzant portes pel
camí" perquè no trobaven unes
urnes que una estona abans els
voluntaris del referèndum havien
amagat fora de l'escola.
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VALORACIONS
GRATUÏTES
La xarxa més gran de Mataró amb 4

oficines, i més de 25 agents per gestionar el teu immoble

OFICINA CENTRE: C. Jaume Recoder, 4 , Local 1 · T 937 079 216 · babn6@tecnocasa.es
HAVANA (Ref. 260659). Planta Baixa
d’obra semi-nova. Amb entrada independent, 2 hab. dobles, 1 bany, un gran menjador amb sortida a balcó de 10m2 i cuina
office independent amb sortida a pati.
Red en franquicia - Cada sociedad franquiciada tiene su propio titular y es independiente del franquiciador

170.000€ Abans 200.000€

T

PLAÇA DE LES TERESES (Ref. 251356). Pis
d’obra nova a ple centre de Mataró. Consta
de 3 dorm. 2 banys, cuina independent.
Terrassa de 45m2. Finca amb ascensor i opció
a pàrquing. Habitatge sobre plànol.

300.000€

T

OFICINA PERAMÀS: C. Miquel Biada, 115 · T 935 128 660 · babn5@tecnocasa.es
PERAMÀS (Ref. 261832) Ronda O’Donnell,
Sisè pis amb ascensor de 70m2, consta de 3
habitacions, cuina independent, saló menjador, bany complet i balcó exterior. Reformat
al costat de tots els serveis

133.000€.

T

PLAÇA CATALUNYA (Ref. 262807). Primer
pis de 80m2, consta de 3 habitacions, bany,
cuina independent, galeria, saló menjador
i balcó exterior a carrer. Per entrar a viure al
costat de tots els serveis.

149.990€

T

OFICINA MOLINS I CIRERA: Nicolau Guanyabens, 1 · T. 935 665 225 · babn7@tecnocasa.es
ELS MOLINS (Ref. 265261). Pis de 90m2, 4
habitacions, menjador amb sortida a balcó,
bany complet, cuina independent i ampli
safareig. Molt lluminós i bones vistes.

118.000€

T

CIRERA (Ref. 264340). Primer pis independent. 85m2 i 70m2 de terrassa solàrium,
amb 4 habitacions, menjador, cuina ind,
bany complet i safareig. A prop del parc
central. Opció a pàrquing

T

160.000€

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

8438

PIS AMB ASCENSOR I VISTES A LA MUNTANYA. (Ref. 261247). Reformat, 3 dorm. dobles,
bany complet amb plat de dutxa, saló-menjador
amb sortida a balcó, i cuina office independent
amb galeria. Calefacció i A/A.

140.000€

T

OPORTUNITAT PER A INVERSORS.
(Ref. 262758). Segon pis sense ascensor,
consta de dos habitacions dobles, ampli salómenjador, bany complet i cuina independent molt àmplia.

73.000€

T

ASSESSORAMENT FINANCER GRATUÏT

*HIPOTECA AL

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

100%

*Subjecte a l’aprovació per part de l’entitat financera

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

el vi a doll

El responsable de Can Monserrat porta més de mig segle al celler

Cugat Comas

"Jo pràcticament vaig néixer sota una bota de vi".
Així es presenta Pere Cruz Monserrat, matí i tarda
de cada dia de la seva vida al celler familiar, des del
99 a la cantonada del Carreró i el carrer de Santa
Maria. La seva és una vida d'ofici, apresa a casa i a
la queal –explica– ha dedicat més de 50 anys. "De
petit ja em feien portar garrafes de dos litres, vendre
vi és segurament l'única cosa que sé fer", s'explica.
En Pere és un dels quatre germans que es va dedicar
a un negoci que té arrels quatre generacions enllà.
Pere Monserrat, el besavi, va arribar a Mataró fugint
de la fil·loxera i després de treballar de fideuer va
acabar comprant l'estanc de la plaça Gran. Al local
del carrer d'en Palau hi va acabar posant botes que
serien la llavor de la dedicació familiar a l'ofici. El seu
fill va tenir dues filles, una la mare del nostre protagonista, que es va acabar casant amb un repartidor
d'aigua de Cabrera. Per això en Pere explica que ell
va sorgir "de posar aigua al vi".
A Can Monserrat dominen el celler les 19 grans
botes d'on brolla el vi a doll. "El nostre ofici no ha
canviat gaire" i, per tant, el negoci segueix justificant
aquella dita impresa del fundador de la nissaga que
va deixar per a la posteritat: "Lo millor d’aquest carrer
és el vi del meu celler”. En Pare repassa com a virtut
d'un negoci bàsicament familiar com s'enquadra en
l'ecosistema de la plaça Gran i com segueix venent
les mateixes tipologies de vi que venia el seu propi
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Daniel Ferrer

avi: "No hi ha cap altre celler que tingui sis tipus
diferents de vi de postres, però m'agrada recollir i
mantenir aquesta herència", explica.
Cruz en sap molt, òbviament, de vi, i valora l'actual com un moment "delicat" per al sector: "La gent
està canviant hàbits i cal que hi responguem. Un
d'aquests canvis és el visual: "les etiquetes són un
punt de sortida per a vendre el vi", explica.

Un celler amb personalitat
Can Monserrat és un celler amb personalitat. En
Pere segueix cuidant el seu aparador perquè explica
que "és el meu Windows, és el que em funciona"
i a banda ha impulsat productes de festa major,
com el còctel Semproniana –invenció seva, per
servir fred en copa de cava– o el cava i15!. També
impulsa amb Can Castellví i els Cellers Monserrat el
vi novell de Mataró, cada any amb etiqueta d'autor.

APUnts
Defineix-te: Procuro ser responsable amb les meves
actuacions. Actuar amb coherència.
Un llibre: 'Papillion', de John le Carré
Una pel·lícula: Moltes. No em puc definir amb una.
Un viatge: Egipte
Un repte: Que el negoci no s’acabi.
Un somni: No el puc dir.
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Rda. Francesc Macià, 28 (esqu. c/Castaños) · Mataró
inmobiliariacym@ono.com
www.cymgestionesinmobiliarias.com

T
Ref. 4511
Z. CERDANYOLA:

PLANTA BAJA CON PATIO DE 12M2 TOTALMENTE REFORMADA: 3 hab.1 doble, baño

129.000€

completo con bañera, cocina formica blanca, galería. Zona comunitaria (C.E. EN TRAMITE)

T PISO ECONÓMICO CON ASCENSOR CERRef. 3209
CANO A VIA PRINCIPAL:Todos los servicios y
Z. ROCAFONDA:

T
Ref. 2512
Z. PZ.CATALUNYA:

PISO ALTO CON ASCENSOR MUY LUMINOSO: Salón com., balcón ext, 3 hab. 1 dob,
ext. aluminio, puertas cerezo, cocina fórmica y
galería.Vistas. (C.E. EN TRÁMITE).

T OPORTUNIDAD. PISO CON ASCENSOR Y
Ref. 1434
Z. CENTRO-ESTACIÓN: VISTAS: Salón 30m2, balcón exterior, 3 hab. 2

Ref. 2510
Z. EIXAMPLE:

T

242.000€

hab. 1 tipo suite, 2 baños completos, cocina
ofﬁce y galería, salón con balcón grande exterior, no dude en verlo. (C.E. EN TRÁMITE).

T PL.BAJA CON ENTRADA INDEPENDIENTE:
1 vecino, refor., pk y patio 25m2, 2 hab. suite y
1 indiv., 2 baños con ducha, cocina off, salón,
€ chimenea, calefacción. (C.E. EN TRÁMITE).

Ref. 2515
VIA EUROPA:

T

EXCELENTE PISO CON PK TOTALMENTE
REFORMADO: 3 hab. antes 4, 1 suite, 2 baños

5365

comercios, 3 hab., baño con ducha, cocina con
galería, balcón exterior.. (C.E. EN TRÁMITE)

82.500€

198.000€

Ref. 5136
Z. CIRERA:

dobles, suelos parquet, cocina refor. y galería
anexa, calefacción. (C.E. EN TRÁMITE).

262.000

Ref. 4448
T
Z. PUIG I
CADAFALCH:

174.900€

163.000€

265.000€

GRAN PISO DE 100M2, PK Y TRASTERO: 4

compl, cocina office y galería, parquet, ascensor,
zona jardin comunit. (C.E. EN TRÁMITE).

ZONA TRANQUILA
DE CASITAS.
ÚLTIMO PISO EN VENTA
DE OBRA NUEVA

Parte alta de Cerdanyola. Planta baja con jardín de
60m2, cocina independiente, 2 hab. + trastero-lavadero, salón-comedor, baño con ducha. Estrene piso a
precio de un alquiler!

SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO, LLÁMENOS AL:
1P C&M.indd 1
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MATARÓ.
C/ Sant Josep, 66
(cant. el Torrent, 57)

MATARÓ - Cirera

125.000 €

PLANTA BAIXA AMB PATI SUPERIOR DE 15M2!
67m², 2 habit., 1 bany, cuina americana nova, saló-menjador,
terres parquet, portes fusta, tancaments d’alumini, etc.Pati superior de 15m2. Vine a veure’l!! T 151450

MATARÓ - Parc Central

260.000 €

PLANTA BAIXA AMB TERRASSA A ZONA IMMILLORABLE!
122m², 3 habit., 2 banys, cuina oﬃce, saló-menjador, aa/cc,
parquet, galeria, piscina comunitària, garatge, etc. Estat òptim!
sòls de parquet, calefacció, tancaments d’alumini!! T 151456

MATARÓ - Centre

286.000 €

GRAN PIS FAMILIAR EN ESTAT IMMILLORABLE!

MATARÓ - Centre

225.000 €

IMPECABLE ÀTIC DÚPLEX A 5 MINUTS DE LA PLATJA!
Z. Havana. 75m², 2 habit, 1 bany, cuina amer., saló-menj., balcó...
Bonica tssa 20m²! Excel·lents condicions: aire fred i calent, gres,
portes fusta, tancaments d’alumini. Climalització!! T 151448

Vol vendre
o llogar?
Valoració
professional
gratuïta.

MATARÓ - Centre

330.000 €

GRAN CASA DE POBLE AMB PATI EXTERIOR DE 25M2!

115m², 4 habit., 2 banys, cuina office equip, saló-menjador, balcó, ca- 173m², 4 habit., 2 banys complets, saló-menjador, cuina americ., tanc.
lefacció, traster, etc. Possib. pàrquing! Llum tot el dia. Portes noves alumini. Pati exterior 25m²! Situació immillorable! Terres gres, portes
fusta, tancaments d’alumini, sòls gres i calefacció!!! T 151424
de fusta i finestres lacades amb tancaments d’alumini!!! T250225
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al

45 anys ens avalen.
Serietat i eficàcia
al millor preu.

MATARÓ - Centre

610 €

PIS MOLT LLUMINÓS AMB TERRASSA EXTERIOR!!
50m², 1 habit. matri., 1 bany complet, cuina americ., saló-menjador,
terrassa 20m², calefacció, gres, tanc. alumini, portes fusta. Molt lluminós. Pocs minuts platja i estació. Serveis al teu abast!! T101647

Venem o
lloguem
amb les
màximes
garanties.

MATARÓ - Rocablanca

750 €

PLANTA BAIXA D’OBRA NOVA AMB ACABATS DE QUALITAT!
63m², 2 habit., bany, cuina off., saló-menj., balcó, calefacció, etc.
Pàrquing, traster! Molta llum! Calefacció, portes fusta i tanca.
alumini. Molt bona presència!!! T110647
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MATARÓ - Cerdanyola

650 €

PIS MOLT LLUMINÓS A PUNT PER ENTRAR A VIURE!!
Pis de 70 m² amb 3 habitacions, 1 bany complet, cuina office,
saló-menjador, tancaments d’alumini, etc. Molt ben conservat.
Amb terrassa exterior! Concerta primera visita!!! T110154

MATARÓ - Centre

700 €

PIS CÈNTRIC AMB PÀRQUING A PROP DEL PARC!
60m², 2 habit., 1 bany, cuina off., saló-menj., balcó, marbre, calefacció, etc. Pàrq., traster! Sòls de marbre, calefacció, portes fusta,
tancaments d’alumini. Boniques vistes mar!! T106790

MATARÓ - Centre

800 €

PLANTA BAIXA AMB PATI DE 15M2!
103m², 2 habit, 2 banys (1 hidrom.), cuina off., saló-menjador,
terres ceràmica, traster, barbacoa, no té ascensor, etc. Calefacció, portes de fusta i tancaments d’alumini!!! T110396
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