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ésés
Més de 20 anys d’Experiència i Qualitat

Ferreteria, banys, cuines, parquet, paviments...
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TORNADA 
A L'ESCOLA

D'OBLIDADA 
A CAPITAL  

En la darrera dècada, la Nau Gaudí ha passat d'estar 
abandonada a ser un museu i Km.0 de l'arquitecte
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¿VEN EL SEU PIS?
...DONCS JA TÉ UN REGAL

SOLS PER ENCARREGAR-NOS 
LA SEVA VENDA LI REGALEM:

CÈDULA d’Habitabilitat.
CERTIFICAT Energètic.

...HERÈNCIES??

Ho fem tot nosaltres!
Sols per ENCARREGAR-NOS la 

venda, fem GRATUÏTAMENT tots 
els TRÀMITS NOTARIALS per 
registrar-ho tot a nom seu.

...DONCS JA TÉ 
UN ALTRE REGAL!!

www.sucasa.es
+ Informació + immobles + fotos

Pl. Cuba, 48, Mataró • info@sucasa.es

Tl. 93 757 12 82 

..HERÈNCIES??

...DONCS JA TÉ 
UN ALTRE REGAL!!

aicat 4129

199.000€

PISO + PARKING
Ref. 12901 SEMI CENTRE-JTO. C/BIADA: 
Ocasión! Vivienda 108m2 +pl. aparc. exterior. 3 
dor. Salón 24m2, balcón 13 m2 soleado. Cocina 
buenas medidas, galería 10m2. 2 baños (1 suit-
te). Suelos parquet. Calefac. A.A. Parking incl. 

T

137.950€

BUENA COMPRA
Ref. 12884 JTO. CTRA. DE MATA: ATENCIÓN!!! De las mejores ocasiones. 95 
m2, alto con ascensor y buena imagen. 4 dor. Salón com. amplio e independ. 
Balcón buenas medidas. Gran cocina equipada en perfecto estado, office y 
con luz natural. Baño completo más aseo. Suelos de gres. Carpintería exterior 
de aluminio blanco. Armarios empotrados. Calefacción.

T

69.000€

ASEQUIBLE
Ref. 12869 CERDANYOLA: Piso 1/2 altura, 
perfecto, entrar a vivir, calle tranquila poco trán-
sito. 3 dorm. 2 amplios. Salón comedor. Cocina 
buen estado, galería. Baño con ducha. Suelos 
gres. Vent. aluminio. Carp. madera barnizada.

T

154.000€

ZONA TRANQUILA
Ref. 12897 CIRERA: 1er piso tipo casita. 80m2 
+ terraza 80m2. Buen estado. 3 habitac. Salón de 
22m2, balcón bien orientado. Cocina bien cuida-
da. Baño. Suelos gres. Puertas embero. Calefac-
ción. Para personas que no quieran comunidad!!

T

189.000€

CASA PARA REFORMAR
Ref. 12923 JUNTO PLAZA CUBA: Perfectamente ubicada. Casita 2 pl., terraza 
superior, calle máxima tranquilidad. 140 m2+ tza 40 m2. Necesita reformas. 5 
habit. (4 dobl). Sala estar. Cocina con buenas posibilidades. 2 baños (1 x plan-
ta) Parte sup. tza. 40m2, sala diáfana para estudio. Ocasión por cualidades!

T

97.250€

¡OCASIÓN!
Ref. 12927 CENTRO: Calle muy tranquila un 
paso casco antiguo. Buen piso alto, sin ascen-
sor, alegre y soleado. Reformado, perfecto. 2 
habit. Salón com. Balcón y galería. Cocina equi-
pada. Baño con ducha. Suelos gres!

T 127.500€

BUENA COMPRA
Ref. 12924 MOLINS: Perfectamente ubicado 
de las zonas más tranquilas. Piso 80m2, pequeña 
comunidad. 3 habit. (2 dobl). Salón comedor am-
plio. 2 balcones. Cocina original fórmica. Galería. 
Baño refor. Puertas roble. Suelos gres.

T
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 ciutat
Cerdanyola: potes enlaire 
per les obres

 ciutat
Les raons d'un temporal històric: 
111 litres per metre quadrat

 reportatge
La Nau Gaudí compleix una 
dècada rescatada de l'oblit

 esport
El CE Mataró comença la lliga 
sumant 6 punts de 6 possibles

 cultura
Els Miserables tornen a la Sala 
Cabanyes després de triomfar

 perfi l
Xavier Amat, 
ensenyant la ciutat
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A 2  minuts de Mataró ParkA 20  minuts de Barcelona

Preus des de

499.000€

www.maresmed.com
comercial@maresmed.com

Distribució i acabats personalitzats
Superfície construïda de 270 a 360m2

Parcel·les de 200 a 550m2

CASES A MATARÓ
de 4 a 6 habitacions

1P MARESMED 1829.indd   1 9/7/18   17:42



Viatjar sense 
marxar del tot

L’ENQUESTA

Ja tens decidit el teu 
vot per les properes 
municipals?

84,2% Sí
8,2% No
7,6 % Dubto

ARXIU COMARCAL

LA PREGUNTA

Quin creus que serà l'equip 
esportiu de la temporada a 
Mataró?

TALLS NO JUSTIFICATS

APLAUDIT:  La iniciativa d'exposar 

el fons Carreras no només és una 

visita suggerent, sinó que s'acom-

panya de la demanda d'ajuda per 

identifi car les diferents fotografi es. 

CASTIGAT: Des de l'Ajuntament 
asseguren que els casos són aïllats, 
però les queixes veïnals durant l'es-
tiu per talls de carrers on no s'es-
taven fent obres s'han multiplicat.

VOTA L'ENQUESTA A:

Opinió: Lluís Martí

 No fa pas tant, viatjar era una experiència més o menys íntima, 
el descobriment de nous paisatges i de costums diversos que ca-
dascú assimilava d’una forma particular, personal. La desconne-
xió pràcticament absoluta respecte del lloc d’origen no feia sinó 
aprofundir l’amarament en els nous ambients; un xup-xup lent, 
tan llarg com el mateix viatge, que capa a capa anava defi nint el 
pòsit fi nal de l’experiència.

En l’època en què l’accés al  wifi  sembla haver-se colat a la pirà-
mide de Maslow just entre la necessitat de respirar i la necessitat 
d’hidratar-se, en què el r oaming aviat esdevindrà un mot tan en 
desús com unça o trill, en aquesta època veloç, com deia, acabem 
retransmetent gairebé a temps real les nostres vacances.

Vagarejant o esprintant, rodem de banda a banda capturant ins-
tantànies (en les que indefectiblement hi apareguin els nostres 
rostres) i inundem les xarxes amb les nostres impressions imme-
diates, immediatíssimes, informes diaris a amics i parents, man-
tenint línia directa amb la quotidianitat que, aparentment, volíem 
defugir durant unes setmanes de l’estiu.

Permanentment connectats, acabem corrent el risc de limitar-ho 
tot, simplement, a moure’ns per escenaris vestits de turistes, una 
realitat virtual enormement sofi sticada que ens garanteix seguir 
a casa, seguir interactuant, parlant, compartint amb la mateixa 
gent de cada dia.

A deu, a cent o a mil quilòmetres de casa, sabem a l’instant que un 
bon grapat de carrers de la ciutat continuen esventrats i que fi ns i 
tot el fi l d’Ariadna hagués fet curt perquè alguns veïns poguessin 
arribar a casa seva. O de les ocurrències en forma d’instància a la 
fi scalia de la junta de portaveus de l’Ajuntament. O de les altres 
tan poques coses que respira la ciutat post-Santes.

Resulta paradoxal veure com, fa ja tants anys, durant les vacan-
ces els pares maldaven per trobar a l’estranger algun exemplar 
d’un diari espanyol per informar-se del que devia estar succeint a 
casa. Avui dia, en canvi, aconseguir un d’aquests exemplars n’és 
la perfecta garantia per desconnectar de la realitat catalana. Però 
bé, això són fi gues d’un altre paner.

Davant de tot

Davant de tot 1834.indd   1 12/09/2018   13:20
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si tens fotos antigues que trobes interessants, curioses... 
i les vols veure publicades a la secció la foto antiga d’el tot

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

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

AUTO
SERVEI
24H

LOW
COST

ESTACIÓ SERVEI MATARÓ
Av. Maresme, 30 (Porta Laietana)

Pagament en efectiu i targeta bancària

NÚMERO 1592  ANY XXXII  Del 14 al 19 de setembre de 2013   www.totmataro.cat

UN CLAM ENCADENAT
Mataró se suma, amb milers de persones entusiastes, a la Via Catalana

PORTADA EL TOT 1592.indd   1 12/09/13   13:02

 Foto antiga Les portades

Els Armats repetidors

llavors Televisió de Mataró –que 
va cobrir el viatge– es va gravar 
un reportatge amb els integrants 
d'aquella expedició que ja havien 
estat a l'anterior anada a la Ciutat 
Eterna, dotze anys abans, el 1986.

Entre el grup que va visitar la 
Plaça de Sant Pere hi apreciem a la 
fotografi a l'històric Capità Manaia 
Francisco Javier Peláez i qui el va 
substituir, Jordi Romagosa.

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

 Com recordem a la secció de 
Cultura, aquesta setmana va fer 
deu anys de la segona anada a 
Roma, a la ciutat del Vaticà, dels 
Armats de Mataró. Aquestes fo-
tografi es ja són antigues, són de 
fa 10 anys, i en elles podem veure 
diferents moments de l'anada de 
més d'un centenar de membres 
de l'entitat. En aquestes, però, 
hi apareixen només alguns dels 
Armats i és que per petició de la 

Foto antiga 1834 ok.indd   1 12/09/2018   17:40



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

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

TOTS ELS TRACTAMENTS FINANÇATS

Competim per l'excel·lència en el nostre 

treball i la satisfacció dels nostres pacients

Tractaments 
complexos amb 

sedació
i anestèsia

general

1P UNITAT D'ODONTOLOGIA DEL MARESME 1833.pdf   1   4/9/18   16:56



Daniel Ferrer

Una setmana sense ascensor en un bloc  
per a persones amb discapacitat   
Les pluges avarien per segon cop en pocs anys l’ascensor de l’edifici adaptat de  
PUMSA al Carrer de Nuñez de Balboa

Successos: Redacció

 A causa del gran xàfec de di-
vendres passat, les incidències a 
nivell de Mataró es van multipli-
car. L’aigua va entrar on no tocava 
i va afectar equipaments, llars i 

comunitats de veïns. Una d’aques-
tes, però, ha rebut la pitjor part 
per ser no ser un bloc de pisos 
qualsevol. Estem parlant del bloc 
d’habitatge protegit de PUMSA del 
Carrer Nuñez Balboa. Al cap de 
pràcticament una setmana de les 

pluges, l’ascensor de la comunitat 
segueix sense funcionar i això al-
tera per complet el dia a dia d’un 
bloc pensat per a persones amb 
mobilitat reduïda. Els veïns denun-
cien que es troben entre PUMSA 
i l’empresa de manteniment de 

Les explicacions

Fomento de 
Construcciones i 
Contratas assegura que 
es tracta d'un cas aïllat 
i en culpa el treballador 
responsable del torn

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat
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Daniel Ferrer

La promoció de pisos per a persones amb mobilitat reduïda Daniel Ferrer

Una setmana sense ascensor en un bloc 
per a persones amb discapacitat   

l’ascensor però l’enuig creixia dia 
rere dia perquè la situació no és 
nova i ja havia passat anys enrere. 
Des de l’Ajuntament s’assegura que 
s’han habilitat tres serveis comple-
mentaris per assistir a les persones 
que viuen als 14 pisos adaptats. Els 
veïns, però, necessiten l’ascensor. 
La peça que s’havia de reparar de 
l’engranatge, dimecres encara no 
era al magatzem de l’empresa.

Una promoció pública
El bloc de Nuñez i Balboa és una 
promoció d’habitatge de protec-
ció ofi cial pensat per a persones 
amb mobilitat reduïda. Si la pre-
sència d’un ascensor és de gran 
ajuda en molts blocs, òbviament 
en una d’aquestes característiques 
es converteix en un element vi-
tal. Els veïns i les famílies del bloc 
porten dies fent mans i mànigues 
per garantir que les persones amb 
discapacitat puguin entrar i sor-
tir. Molts treballen o són usuaris 
de centres de dia als quals no po-
den assistir perquè la situació es 
perllonga. 

Els tècnics de l’empresa van as-
sistir a la incidència l’endemà del 
xàfec i, encara i s’excusaven en 
què el dimarts era festiu per no 
poder arranjar l’aparell. Els veïns, 
molt enutjats, critiquen que en una 
promoció pública es pugui donar 
aquesta situació i a més asseguren 
que no és nova: “Va passar el ma-
teix fa anys i sembla que no s’ha 
après res”. L’explicació tècnica de 

l’avaria és que el sistema elèctric de 
l’elevador s’hauria malmès. 

Triple dispositiu municipal
Des de l’Ajuntament lamenten la 
situació i expliquen que fi ns que 
l’empresa no arregli l’aparell no po-
drà tornar la normalitat en aquest 
bloc. En aquest sentit, s’informa 
del triple dispositiu habilitat per 
a les persones del pis. Així, el de-
partament de Serveis Centrals de 
l’administració local va contactar 
amb els 14 veïns del bloc per si 
tenien necessitats específi ques i 5 
d’aquests haurien demanat assis-
tència. PUMSA, per la seva part, té 

activat un servei de suport als veïns 
amb una empresa que els assisteix 
si així se’ls requereix.

Per últim, des de Creu Roja s’ha 
coordinat el servei perquè el bloc 
disposi del sistema de “cadira mò-
bil”, una mena de cadira robotitza-
da que permet ascendir i descendir 
per les escales. 

Els veïns, però, se senten de-
satesos i demanen que s’arregli 
la situació amb la màxima pressa 
possible. Asseguren que des de 
l’empresa se’ls ha donat diferents 
terminis de solució de la situació i 
que tots s’han incomplert. Almenys 
fi ns al vespre de dimecres.

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1834 del 14 al 20 de setembre de 2018
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La revolta del 'punt fluor' s'escampa 
La idea de marcar amb una pintada d'esprai a terra els desperfectes de la via pública 
guanya adeptes després de sorgir en un grup de Facebook

Societat: Redacció

 La idea va sorgir d'un grup de 
Facebook i la va popularitzar a tra-
vés de la mateixa xarxa el President 

de la Federació d'Associacions de 
Veïns de Mataró Juan Sánchez. Els 
carrers de Cerdanyola presenten 
una novetat visual, darrerament, 
són les marques del "punt fl uor" 

que és com s'autodenomina la 
campanya per denunciar des-
perfectes a la via pública. El nom 
ve del color fl uorescent de l'es-
prai que utilitzen els seguidors 

Els veïns marquen amb punts de color groc fluorescent els perills de les voreres Daniel Ferrer 

Ciutat
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d'aquesta pràctica per identifi -
car possibles perills. Ho fan en 
petits forats o perills i amb una 
doble intenció complementària: 
fer visibles els desperfectes i així 
evitar que ningú hi prengui mal i, 
també, denunciar la deixadesa de 
la via pública.

"Aviat Cerdanyola semblarà la 
via làctia" és una de les bromes 
que es poden llegir a les xarxes 
socials fent-se ressò de l'èxit que, 
en pocs dies, va tenir la iniciativa.

Complementar-ho 
La campanya ha tingut seguiment 
però el regidor d'Espai Públic 
Miquel Àngel Vadell insta als ac-
tivistes que marquen 'in situ' els 
trams de voreres o carrers que 
s'han d'arranjar a utilitzar les vies 
ofi cials. “Nosaltres no ens podem 
guiar per la idea dels punts fl uor 
sinó que actuem quan sabem que 
hi ha una incidència”, explica el re-
gidor. Per això demana que la cam-
panya es complementi: “Em sem-
bla una iniciativa positiva perquè 
al cap i a la fi  els veïns col·laboren 
perquè coneixen molt més la vore-
ra que no pas nosaltres. Però si no 
se segueixen els canals habituals, 
no concentrarem les incidències 
ni podrem actuar”.

En una ciutat on el projecte guanyador dels pressupostos 
participatius va ser arranjar voreres, és normal que el tema 
del manteniment de la via pública sigui recorrent. Lluny de 
minimitzar-lo, el regidor Miquel Àngel Vadell reconeix que 
durant la crisi no es va fer el manteniment que pertocava i ara 
toca anar invertint en el Pla de Millora de voreres i que aquest 
concentra moltes actuacions precisament a Cerdanyola. "Vam 
fer una auditoria i el cost de posar al dia totes les voreres és de 
27 milions d'euros. Òbviament no tenim tants diners però el Pla 
de millora del 2017 i 2018 consta de 2,5 milions que segur que 
són insuficients però que demostren que no és veritat que no 
es faci res per millorar l'estat de la ciutat", rebla.

El Ple de millora 
de les voreres

Daniel Ferrer

núm. 1834 del 14 al 20 de setembre de 2018
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Patrimoni: Redacció

 Can Palauet exposarà fi ns al 21 
d'octubre un recull fotogràfi c de 
la nissaga Carreras, amb imatges 
fetes entre 1923 i 1982. El fons fo-
togràfi c té un gran valor per a la 
ciutat, no només per la seva qua-
litat, sinó també pel seu abast cro-
nològic. Més de 60 anys de Mataró 

Impulsada per l'Arxiu Comarcal del Maresme, es busca col·laboració ciutadana 
per identificar algunes de les 70.000 imatges que conformen la col·lecció

representats en blanc i negre per 
més de 70.000 imatges. 

El recull de fotografi es va ser 
cedit el 1992 a l'Ajuntament de 
Mataró per Santi Carreras, fi ll i 
net dels fotògrafs i reconegut pe-
riodista esportiu.

Es busca informació
La mostra, però, té l'objectiu de 
recopilar informació sobre les sis 
dècades immortalitzades a les foto-
grafi es. Per aquest motiu l'exposició 
es complementa amb una activitat 
participativa d'identifi cació. Els vi-
sitants podran omplir fi txes amb 
informació sobre el que recordin 
de determinats successos repre-
sentats a les imatges, que s'aniran 

Can Palauet exposa el fons Carreras

L'exposició de la col·lecció Carreras ocupa Can Palauet  Daniel Ferrer 

renovant cada 15 dies. Amb aquest 
taller, l'Arxiu Comarcal espera reco-
llir una gran quantitat d'informació 
valuosa sobre les sis dècades que van 
immortalitzar les fotografi es. Les 
imatges recullen una gran quanti-
tat de persones, personatges, festes, 
fets històrics, carrers i espais que 

molts habitants de Mataró podran 
reconèixer, ja que moltes són de 
fets emblemàtics i formen part de 
la història de la ciutat.

Un catàleg complet, l'objectiu
El director de L'Arxiu Comarcal del 
Maresme, Alexis Serrano, explica 
que la fi nalitat de l'exposició és 
augmentar la documentació de 
cada fotografi a i sobre la història 
de la ciutat. Amb les dades recolli-
des, està previst elaborar un catàleg 
on es farà constar la col·laboració 
ciutadana.

60

El fons fotogràfic 
Carreras és el més 
important de Mataró i 
documenta 60 anys a la 
ciutat

15

Cada quinze dies es 
renovaran les fotografies 
exposades pel que la 
identificació serà gradual

Ciutat núm. 1834 del 14 al 20 de setembre de 2018
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Per a més informació: 

Aigües de Mataró 

Tel. 93 741 61 00

http://dipositbellavista.mataro.cat 

Es permetrà l’accés a l’avinguda de 
Josep Puig i Cadafalch en sentit 
Argentona en un sol carril.  

La ronda de Leopoldo O’Donnell 
quedarà en cul-de-sac en direcció 
nord a l’alçada del carrer de Pompeu 
Fabra i només es permetrà l’accés als 
vehicles dels veïns. 

Afectacions al trànsit a la plaça de Granollers

L’accés a la ronda de Leopoldo O’Donnell des de la 
plaça de Granollers es tallarà al trànsit a partir del 
dilluns 17 de setembre amb motiu de la instal·lació de 
les canonades que connectaran el nou dipòsit de la 
ronda de Bellavista a la xarxa.

La circulació per la ronda de Joan 
Prim es mantindrà amb un carril 
per cada sentit de la marxa.
 
La data prevista de finalització de 
les obres d’aquesta fase és el         
31 d’octubre.  

Talls al trànsit

Disculpeu les molèsties.

Plaça de 
GranollersAv. de J. Puig i Cadafalch
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Grup Municipal de Ciutadans

Diferentes puntos flúor marcan la degradación que sufren 
algunas zonas del barrio de Cerdanyola. 

En nuestra pregunta al pleno 
señalamos que la endémica 
falta de mantenimiento 
de la vía pública, visualiza-
da con evidente acierto por la 
campaña "Punto Flúor" de 
los vecinos del barrio  de Cer-
danyola, requiere a nuestro 
entender una respuesta decidi-
da y contundente por parte de 
nuestro consistorio.
Teniendo en cuenta que el dé-
ficit de inversión estimada 
ronda ya los 20 millones de 
euros en Mataró, requerimos 
al gobierno municipal que ac-
túe de forma decidida priori-
zando que las inversiones en 
la mejora de la via pública sean 
adecuadas y proporcionadas a 
su degradación, garantizando 
así la seguridad y el bienestar 
de nuestros ciudadanos.

La apuesta decidida del Grupo Municipal de 
Ciudadanos por la mejora de la via pública
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Grupo Municipal de Ciudadanos - La Riera 48, 2ª - Mataró - Tel. 93 7582474 - ciutadans@ajmataro.cat

Assenyalem que la millor manera de resoldre els proble-
mes no seria precisament deixar-los seguir el seu curs na-
tural cohabitant amb ells.
En la nostra pregunta al ple muncipal ens referim, en 
aquest cas concret, a les espècies híbrides de senglars 
que ronden, ja fa temps, les nostres contrades, generant 
tota mena de perjudicis i posant en risc la seguretat dels 
nostres veïns.
La decisió de subcontractar la solució a una empresa no 
ens sembla ni oportuna ni adient, i suposarà una càrrega 
inesperada pel pressupost municipal.

La declaració institucional del Grupo Municipal 
de Ciudadanos por la Paz Social

Instamos a todas las Ad-
ministraciones a garan-
tizar el uso responsable 
del espacio público en-
tendido como espacio 
de todos y para todos. 
Así mismo exigimos el 
máximo respeto a las per-
sonas que en el ejercicio 
de su libertad de expre-
sión opinen y defiendan 
sus ideas sin la intolera-
ble presión de ser exclui-
dos o incluso declarados 
personas non gratas. 

Y por supuesto, conde-
namos enérgicamente la 
violencia en cualquiera 
de sus expresiones; ya 
sean actos de vandalis-
mo, insultos, amenazas 

y agresiones, que se han 
producido y continuan pro-
duciéndose en concentra-
ciones y manifestaciones 
celebradas en Catalunya 
estos últimos meses.

La importància de fer front als problemes en el seu origen
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per la TOrNaDa a l'eSCOla

Tot escola 1,2.indd   2 12/09/2018   17:53



NOVES EXTRAESCOLARS 
SUBVENCIONADES
S'estrena el programa Educa + 

als centres de Cerdanyola

Aquest curs que ara comença, Mataró endega la pri-
mera edició del programa d’activitats extraescolars 
Mataró Educa+, que engloba un conjunt ampli 

d’activitats (esport, lleure, art, cultura...) adreçats a 
infants i joves de tota la ciutat i que es duran a ter-
me a diferents centres del barri de Cerdanyola. La 
idea és oferir diferents disciplines en l'àmbit de 
les extraescolars per a famílies que no es pu-
guin permetre aquestes en l'oferta de clubs, 
centres o escoles privades.

Aquest projecte s’ha dissenyat conjuntament 
amb AMPA, escoles i entitats d’esport i lleure de 
la zona i compta amb la col·laboració econòmica 
de l’Ajuntament de Mataró. Les primeres setmanes 
de setembre es faran els diferents "tastets" de les dis-
ciplines per tal que els alumnes puguin escollir quina és 
la que els hi agrada.

Tot i que la pre-inscripció 
acaba avui dia 14, es podrà 

accedir a les places vacants fins 
a finals de mes

núm. 1834 del 14 al 20 de setembre de 2018
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Eurostage: créixer 
fent esport 
El centre amplia la gamma 
d'activitats extraescolars per 
acollir les demandes dels pares

Eurostage ofereix a la Riera de Caldetes una 
sèrie d'activitats extraescolars adreçades  a 
nens i nenes d'entre 4 i 18 anys, entre les 

quals trobem el tennis, la gimnàstica rítmica, el 
judo i la robòtica. Els cursos estan dirigits per pro-
fessionals especialitzats, que procuraran introduir 
i acompanyar els alumnes durant els primers anys 

per la TOrNaDa a l'eSCOla

Curs 2018-19

www.eurostage.cat · Riera de Caldetes, s/n  

 

 

A partir de 5 anys
De dilluns a divendres A partir de 5 anys 

A partir de 5 anys 

Grups de tots els nivells
De dilluns a dissabte 
tennis@eurostage.cat

Inici al 

setembre D’octubre

a junyD’octubre

a juny

Interessats, contacteu
per a més informació amb:

extraescolars@eurostage.cat         617 664 852
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L'escola de tenis ja porta 5 anys

de trajectòria

programació dels robots sempre estarà adaptada 
a cada franja d'edat. 

Tennis per a totes les edats 

L'Escola de tenis ja porta cinc anys de trajectòria, 
amb classes de dilluns a dissabte que tenen una bona 
acollida. El temps que porta en marxa l'activitat ha 
servit per ampliar el rang d'edats, que ara va des 
dels 4 anys fins a edats més adultes. "Hi ha pares 
i mares que ens han demanat estendre l'Escola de 
tennis amb altres activitats extraescolars", explica 
en Miquel Puig, coordinador esportiu. 

Servei de deures i recollida a l'escola 

El centre ofereix un servei de transport per recollir 
els alumnes a l'escola i també ha posat en marxa 
un servei de suport amb els deures, així com tallers 
diversos per garantir que els alumnes aprofitin al 
màxim la seva estada a Eurostage.

d'iniciació a l'esport perquè agafin els fonaments 
adequats per motivar-se. 

Durant la temporada passada, el centre Eurostage 
ha comptat amb una demanda creixent d'activitats 
extraescolars, la qual cosa ha fet que els seus res-
ponsables hagin ampliat la gamma d'esports que 
s'ofereixen. L'any passat es va estrenar el curs de 
gimnàstica rítmica, que ha tingut una bona rebuda 
per part dels alumnes i els seus pares, i al setembre 
es posaran en marxa les classes de judo i robòtica. 

Centren principalment cada activitat en la formació 
física i la disciplina mental de manera que els alum-
nes combinen la diversió que els suposa practicar un 
esport i la socialització amb nous amics amb l'esforç 
que suposa superar el seu propi nivell. Els esports 
que s'ofereixen desenvolupen la concentració i la 
coordinació corporal dels infants, així com la seva 
resistència, velocitat i flexibilitat. 

Curs de robòtica 

En el curs de robòtica els nens i nenes s'introduei-
xen en el món del pensament computacional combi-
nant les matemàtiques i les ciències experimentals 
de forma divertida i interactiva. La manipulació i 
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Moment 
d'il·lusió i no 
de pors
Consells per encarar 
emocionalment la 
tornada a l'escola

La tornada a l'escola no ha 
de ser traumàtica, al con-
trari, ha de generar il·lusió. 

Aprofi tant tot el material nou, els 
llibres i tenint en compte que tot 
allò nou enganxa, hem d’aprofi tar 
el moment per buscar nous objec-
tius i reptes, fent un gran reforç 
positiu a tot allò que ens agrada 
de l’escola com són el retrobament 
amb els amics, la il·lusió per apren-
dre coses noves, les extraescolars, 
recordant anècdotes divertides i 
moments extraordinaris viscuts 
durant el curs anterior, valorant 
i destacant els nous “drets” o tot 
allò que podrà fer el nostre fi ll o 
fi lla perquè cada dia és més gran. 
Podem començar donant noves 
responsabilitats que fi ns ara no 
el deixàvem fer, com per exemple, 
deixar-lo anar a comprar el pa sol...

Evitar l’ansietat 

L’angoixa per la separació o la in-
certesa per trobar-se nous profes-
sors i companys es pot minimitzar 
si els progenitors transmeten als 
seus fi lls un enfocament positiu 
del que representa la tornada a 
l’escola. La comunicació és molt 
important, i perquè aquesta sigui 
efectiva, és fonamental utilitzar 
un llenguatge que el nen pugui 
comprendre, mantenir una actitud 
d’escolta, triar el moment adequat, 
utilitzar frases curtes i missatges 
clars, parlar sempre en positiu i as-
segurar-nos sempre que ha entès 
el missatge.

Consells per encarar 

a tornada a l'escola no ha 
de ser traumàtica, al con-
trari, ha de generar il·lusió. 

Aprofi tant tot el material nou, els 
llibres i tenint en compte que tot 
allò nou enganxa, hem d’aprofi tar 
el moment per buscar nous objec-
tius i reptes, fent un gran reforç 
positiu a tot allò que ens agrada 
de l’escola com són el retrobament 
amb els amics, la il·lusió per apren-
dre coses noves, les extraescolars, 
recordant anècdotes divertides i 
moments extraordinaris viscuts 
durant el curs anterior, valorant 
i destacant els nous “drets” o tot 
allò que podrà fer el nostre fi ll o 
fi lla perquè cada dia és més gran. 
Podem començar donant noves 
responsabilitats que fi ns ara no 
el deixàvem fer, com per exemple, el deixàvem fer, com per exemple, 
deixar-lo anar a comprar el pa sol...

L’angoixa per la separació o la in-

PER LA TORNADA A L'ESCOLA
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Tornada a l'escola amb ordre 
Àmmia Serra, autora del bloc 'Disfrutant de l'ordre' ens dona unes 
claus per organitzar millor el retorn a la rutina

Tranquils.

No us diré que toca tornar a la rutina ni parlaré del 
que costa aconseguir-ho. Tampoc parlaré del tras-
torn postvacances ni res per l’estil. Em sembla que 
més o menys tots sabem de què va, no?

Del que sí que m’agradaria parlar-vos és d’un tema 
que m’interessa més: la tornada a l’escola!

Quan arriba setembre i ja ens hem situat de nou a 
la feina, el que més mals de caps ens dóna als pares 
i mares és la tornada a l’escola. No la tornada com 
a tal sinó tot el que implica: la compra del material, 
els llibres, decidir les activitats extraescolars que 
els nens i nenes faran durant el curs, quadrar els 
horaris de tothom, etc.

És per això que m’agradaria donar-vos uns quants 
consells de coses que podeu anar fent o de com les 
podeu organitzar per facilitar al màxim aquesta tor-
nada als horaris de després de vacances. Anoteu:

• Ara que encara queden uns dies, demana als teus 

fills (si és que encara no ho han fet) que endrecin 
el seu escriptori. Tingueu una caixa per cada un 
d’ells i guardeu allà el que vulguin conservar del curs 
passat. La resta de coses les podreu llençar (sempre 
al seu contenidor corresponent, és clar!) per anar 
fent espai a les coses noves d’aquest curs. Aprofiteu 
també per mirar què teniu guardat de cursos ante-
riors a la seva caixa i decidiu si encara és important 
o no conservar-ho.

• Reviseu les webs de l’escola o l’institut. Sempre 
pengen llistes amb el material que necessitaran 
durant el curs. Que ells mateixos (segons l’edat) 
facin repàs del que tenen i comprovin que encara 
està en bon estat: que els retoladors i bolígrafs pin-
ten, que la calculadora té piles o que la cremallera 
de l’estoig tanca bé. Finalment, feu una llista del 
que realment us falta. Evitareu comprar coses que 
ja teniu. No cal dir que tot allò que tingueu que es 
pugui reparar, és millor arreglar-ho que comprar-ho 
nou. Per exemple: les motxilles que puguin tenir una 
nansa descosida o un petit forat, les podeu portar a 
un sabater. Ells les poden cosir de nou i recupereu 
una motxilla pel nou curs.

per la TOrNaDa a l'eSCOla
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Consulta tot l'historial de

consells d'Àmmia Serra als

blocs de totmataro.cat

i així no se’m queixen que tenen calor amb la roba 
d’hivern). Els provo pantalons i samarretes fins que 
trobo les que encara els van bé. Aquests els utilitzo 
per comparar la resta de la roba. El que ja veig que 
és petit ho descarto. Finalment miro què tenen i 
faig una llista del que necessiten. Si no em volen 
acompanyar a comprar-ho (que és el més normal) 
vaig amb una mostra del que els va bé i compro la 
roba comparant les mides. Un cop tinguis la roba, 
només faltarà marcar-la amb el seu nom. Feu-ho! 
Quan arribi el fred ja ho tindreu tot a punt.

• I per últim, aquesta darrera setmana abans de la 
tornada, ja podeu començar a preparar entrepans 
i congelar-los. Recordeu que és molt pràctic per 
tenir-los ja llestos per l’esmorzar o el berenar i no 
haver d’estar pendent de tenir pa i embotit cada dia. 

Llestos. Espero que tots aquests consells us siguin 
útils. Teniu consells diferents per preparar la torna-
da a l’escola? No dubteu a comentar-me’ls per email 
(enjoyorder2017@gmail.com). Estaré encantada de 
llegir-los. Benvinguts de nou a Disfrutant de l’ordre.

• Pels més grans, que moltes vegades han de por-
tar llibres a l’institut, podeu demanar a alumnes de 
cursos superiors que us deixin/donin/venguin de 
segona mà els que ells van utilitzar el curs pas-
sat. L’estalvi econòmic també serà considerable. 
Si no coneixeu a ningú, també els podeu buscar en 
webs de compra-venda.

• Pel que fa als nous horaris, el que va molt bé per 
anar-los assimilant és deixar-los per escrit en un 
lloc visible (a la porta de la nevera o a l’entrada de 
casa, per exemple). Dibuixa una graella amb els cinc 
dies de la setmana i les hores a partir de la sortida 
de l’escola. Assigna un color per cada un dels teus 
fills i distribueix les seves activitats extraescolars, 
les estones que tenen per anar al parc o les que han 
de dedicar a fer deures i estudiar a casa. És una ma-
nera molt visual de veure com repartir el temps per 
poder-ho fer tot. I a ells, sobretot si són més petits, 
els ajuda a organitzar-se millor perquè saben què 
ve després de cada activitat.

• Com ja us he recomanat moltes vegades, tenir un 
menú amb els àpats a fer a la setmana, és una 
molt bona manera d’organitzar-se, estalviar temps 
a la cuina i evitar el típic: “Avui què fem per sopar?”. 
Recupera els articles anteriors en que parlo dels 
menús. Et seran molt útils!

• Un altre tema en el que m’agrada avançar és el de 
la roba. Quina sorpresa quan arriba de cop el fred 
i te n’adones que tot els va petit!! Llavors a corre-
cuita hem de sortir a buscar de tot: botigues plenes, 
talles que ja no trobem, nens que no volen empro-
var-se la roba, ... continuo? Millor que no. Millor us 
dono una solució: dediqueu una estona ara que 
encara tenen vacances a que els nens s’empro-
vin la roba (jo ho faig amb l’aire condicionat a tope 

http://totmataro.cat/blocs/
disfrutant-de-l-ordre

www.enjoyorder.net
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Nou punt d'informació sobre formació 
El nou punt d’informació de la Cambra de Comerç pretén  
assessorar i facilitar l’accés de les empreses al programa de FP 
dual, amb tallers pràctics i el suport en el tràmit de l’homologació

La Cambra de Comerç de Barcelona ha obert a la 
delegació de Mataró (al TecnoCampus) un nou punt 
d’informació sobre Formació Professional, espe·
cialment en la seva modalitat Dual. Amb aquesta 
obertura la Cambra de Barcelona mostra un cop 
més el seu compromís amb el repte de fer avançar 
la Formació Professional, i contribueix així a millorar 
la competitivitat de les empreses i l’ocupabilitat de 
les persones. La FP Dual posa l'èmfasi en la forma·
ció pràctica i en la participació activa de l'empresa 
en el disseny dels continguts de la formació profes·
sional i, per tant, ofereix la possibilitat de formar 
un professional d'acord amb les necessitats de les 
empreses, els seus processos i cultura empresarial. 
Amb aquesta modalitat de formació es recupera el 
model d'aprenent, ja que es garanteix una formació 
professional que millora la qualificació i el desenvo·
lupament dels futurs treballadors.

El nou punt d’informació obert té com a missió im·
pulsar la Formació Professional, assessorant i acom·
panyant les pimes, per tal que puguin participar tant 
en la modalitat d’FP dual del sistema educatiu (FP 
Cicles Formatius) com en la modalitat dual del sistema 

laboral del SOC (Certificats de Professionalitat). La 
posada en marxa d’aquest nou servei pretén facilitar 
l’accés de les empreses a la formació de tutors i a la 
realització de tallers pràctics orientats a l’intercanvi 
d’experiències i difusió de bones pràctiques sota la 
demanda del territori i les empreses.

Connexió amb empreses

Tanmateix, des d’aquest nou espai ofert per la Cambra 
es pretén ajudar a tramitar la demanda de les em·
preses per a la seva homologació com a empreses 
idònies per a la participació en experiències de col·
laboració amb els centres de formació. D’aquesta 
forma, la Cambra de Barcelona reforça el paper de 
les cambres com a nexe d’unió entre l’escola (Cicles 
formatius i Certificats de professionalitat) i l’empresa 
per estudiar les necessitats d’adequació de l’oferta 
formativa a les necessitats de les empreses i l’admi·
nistració competent.

El nou punt d'informació es troba 
al TecnoCampus Mataró

núm. 1834 del 14 al 20 de setembre de 2018per la TOrNaDa a l'eSCOla
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Diumenge 

16
de setembre

Vermuts Musicals de la 
Casa de la Música.
12 h //
Plaça Gaudí (Mataró) //

LOMBAO,
TACTE MARESMENC

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

'Natural Rock'
Divendres 14 setembre / 21h / Les 
Esmandies (Rda. O'Donnell, 94. 
Mataró) / Taquilla inversa
Concert monogràfi c dels Beatles 
(segona part). Un passeig per les 
cançons més rellevants de la fa-
mosa banda britànica.

'Un homenatge a Manuel de 
Pedrolo'
Diumenge 16 setembre / 20h / Pati 
de Residència Sant Josep (Muralla 
de Sant Llorenç, 15. Mataró)
Cesk Freixas i Víctor Nin, concert en 
un format únic i inèdit, que vincula 
la seves cançons amb la literatura 
i l’ideari polític de Pedrolo. 

TEATRE I DANSA // 

'Contes amagats'
Diumenge 16 setembre / 17.30h / 
Ateneu Vilassanès (c. Sant Josep, 
35. Vilassar de Mar)
L’humor i la imaginació es donen la 
ma en forma d’espectacle, Marcel 
Gros es presenta com un trobador 
de contes.

INFANTIL // 

'Taller d'experts en etiquetat-
ge tèxtil'
Diumenge 16 setembre / 12h / Can 
Marfà (Passatge de Can Marfà, 1. 
Mataró). Entrada lliure.
Visita a la fàbrica de Can Marfà i 
activitat familiar per a nens i ne-
nes de 5 a 12 anys. 

Biblioteca Popular Fundació 
Iluro (c. d’en Pujol 19-25. Mataró)
Divendres 14 setembre / 17.30h: 
El conte de la rotllana: 'El petit ca-
vernícola' de Julia Donaldson, amb 
il·lustracions d’Emily Gravett.
Dimecres 19 setembre / 17.30h: 
Art Time 'Lo que Degas veía', de 
Samantha Friedman. Conte i taller 
d'activitats plàstiques.
Dijous 20 setembre / 17.30h: Els 
dijous a la biblio: 'El monstre de 
l'armari existeix... i t'ho demostraré' 
d'Antoine Dole i Bruno Salamone.

Empedrat de contes: 'Meteorit 
de fum'
Dimarts 18 setembre / 18h / 
Biblioteca Pompeu Fabra (Pl. 
Occitània, s/n. Mataró)
Una hora del conte molt especial 
i divertida, amb Mon Mas.

Guia cultural

Els vermuts musicals ens 
proposen la Plaça Gaudí 

de Cerdanyola com a escenari 
per descobrir a aquest  grup de 
folk-pop comarcal. Es van donar a 
conèixer el 2017 quan guanyaren 
el 13è Concurs de Música Jove 
“Endolla’t al so del Maresme”. 
Gràcies al concurs van gra-
var a Bucbonera Studios de 
Tomàs Robisco el seu pri-
mer EP, Travellers, de so 
únic, música cuidada, 
lletres plenes d’histò-
ries, sense complexos 
i en constant evolució.

Agenda 1834.indd   2 12/09/2018   16:18



www.totmataro.cat/agenda

Buc de contes
Dimecres 19 setembre / 17.30h / 
Buc de Llibres (Muralla del Tigre, 
31. Mataró)
Narració del conte 'Imagodonte' 
de Gracia Iglesias i il·lustracions 
de Nono Granero.

Empedrat de contes: 'La Bella 
i la bèstia'
Dimecres 19 setembre / 18h / 
Biblioteca Antoni Comas (C. Prat 
de la Riba, 110. Mataró) 
La Carla ens explicarà i ens can-
tarà aquesta història. A càrrec de 
'Els contes de la Carla'.

XERRADES I LLIBRES /

Presentació llibre: 'Ensenya'm 
la llengua'
Divendres 14 setembre / 19h / 
Biblioteca P. Fidel Fita (c. Bonaire, 
3. Arenys de Mar)
Presentació del llibre de Toni 
Beltran, a càrrec de Miquel 
Maresma Matas.

Vens a la tertúlia?
Dimarts 18 setembre / 19h / 
Biblioteca Antoni Comas (C. Prat 
de la Riba, 110. Mataró)
Tertúlia literària al voltant de l'obra 
'Cançó de la plana', de Kent Haruf.

'Ni una lágrima para Julia'
Dimecres 19 setembre / 19h / Les 
Esmandies Casal de Barri (Rda. 
O'Donnell, 94. Mataró)
Presentació del llibre a càrrec de 
Josep Balateu Giralt, amb la col-
laboració de Remei Ribas i Eva 
Bassó.

'Domènech, l'art, l'arquitectura 
i el compromís social'
Dimecres 19 setembre / 19.30h 
/ Sala d’Actes Fundació Iluro (c. 
Santa Teresa, 61. Mataró)
Conferència i col·loqui a càrrec 
de Manuel Guerrero Brullet, crític 
d'art i assagista.

TEATRE /

'Els Miserables'
15 i 16, 22, 23, 28, 29 set. i 6, 7 oct. 
/ Db. 21h, dg. 18h / Sala Cabanyes 
(La Riera, 110. Mataró) / Platea: 
18€. Amfi teatre: 16€. 
Espectacle musical basat en la 
novel·la de V. Hugo. Direcció: Joan 
Peran. D. musical: Àngel Valverde.

FAMILIAR /

'Vols posar cara a una 
escultura?'
Diumenge 16 setembre / 12h / 
Nau Gaudí (c. Cooperativa, 47. 
Mataró) / Gratuïta.
Vine a veure les escultures de la 
Col·lecció Bassat i explica'ns com 
faries la teva escultura (+5 anys).

núm. 1834 del 14 al 20 de setembre de 2018
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MÚSICA /

10è Festival CEMI Lluís 
Casals i Cia 2018
Dissabte 15 setembre / De 18 a 
2h / Torre Can Palauet (Mataró)
Chromazone, Aviadors Anglesos, 
Pedro Cornago Trio, Tr3s Minutos, 
Morro's Band, The Blues Half 
Quartet, Combo Rock Estudi...

Perifèric Poetry
Dijous 20 setembre / 21h / Cafè 
de Mar (c. Santa Rita, 1. Mataró) 
/ Taquilla inversa
Espectacle de micro obert de po-
esia, amb la participació especial 
de Dante Alarido, un poeta entre la 
ciència i l’art performàntic.

RUTES I VISITES //

Salve Iluro. La ciutat romana 
a través dels sentits
Dissabte 15 setembre / 18h / Des 
de l'Ajuntament de Mataró (La 
Riera, 48.) / Gratuït.
Visita guiada per conèixer els vesti-
gis arqueològics de la ciutat d’Iluro.

Vapors, fàbriques i cooperati-
ves del Mataró industrial
Diumenge 16 setembre / 11h / Nau 
Gaudí (c. Cooperativa, 47. Mataró)

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

Mataró, capital del gènere de 
punt
Dissabte 15 setembre / 18h / Can 
Marfà Gènere de Punt (Passatge 
Can Marfà, 1. Mataró)
Visita guiada que ens acosta a 
l'evolució històrica del tèxtil.

TALLERS I CURSOS //

Tallers veïnals 2018-2019
1r Trimestre. Inscripcions (de di-
lluns a divendres de 17 a 21h): 
Les Esmandies (Rda. O'Donnell, 
94. Mataró) / Tel: 93.757.88.57. 
Idiomes (diversos nivells): Anglès 
per viatjar. Francès per viatjar. / 
Fotografi a digital. Edició i retoc 
GIMP Photoshop. / Inici a l'infor-
màtica (diversos nivells). / Cuidem 

Club de lectura: 'Novel·la ne-
gra. Tres dones negres'
Dimarts 18 setembre / 18 a 20h 
/ Dòria Llibres (C. Argentona, 24. 
Mataró) / Preu: 30€.
Club de lectura conduït per Joan 
Ametller i Pere Matallana. 3 sessi-
ons mensuals (setembre, octubre i 
novembre). Primera sessió al vol-
tant del llibre 'Don de lenguas', de 
Rosa Ribas.

Capvespres als Jardinets:  
'Quatre llunes'
Dijous 20 setembre / 20.30h 
/ Biblioteca Pompeu Fabra (pl. 
Occitània, Mataró)
Quatre escriptores maresmenques  
(Montse Assens, Maria Català, 
Emília Illamola i Núria López) ofe-
reixen un recital de textos propis, 
acompanyades de la guitarra del 
músic Blai Masó.

CONFERÈNCIA /

'Les Santes al Mar, 1955. De 
la campanya pro-plom a la 
garbinada'
Dimecres 19 setembre / 19.30h / 
Ca l’Arenas Centre d’Art. Museu de 
Mataró (c. Argentona, 64. Mataró)
Conferència a càrrec de Nicolau 
Guanyabens i Calvet.

Agenda www.totmataro.cat/agenda 

Agenda 1834.indd   4 12/09/2018   16:18



infantil i xocolatada. 21.30h, Sopar 
al carrer i ball. Diumenge 16: 14h, 
Arrossada popular. 17h, Desmuntem 
la paradeta. 18h. Campionat de ping-
pong. 20h, Traca fi nal.

Festa del carrer Llauder
Dissabte 15 setembre / C. Llauder 
(Mataró)
17h, jocs infantils a l'aire lliure. 18h, 
xocolatada popular. 19h, especta-
cle de pallassos. 19:30h, guinyol de 
titelles. 20h, pica pica col·lectiu 
amb l'aportació de tots els pre-
sents. 21h, Sopar a la fresca. Els 
actes tancaran amb música i ball 
al voltant de mitjanit.

Nit de Comerç i música
Dissabte 15 setembre / De 20 
a 24h / c. Narcís Monturiol, Av. 
Montevideo, Sant Joan, Anselm 
Clavé i pl. Picasso, Jeroni Gelpí i 
Àngel Guimerà (Vilassar de Mar)
Nit de comerços oberts i música 
organitzat per Vilassar Comerç.

Semproniana Market
Del 21 al 23 setembre / Parc 
Central de Mataró
Moda i gastronomia, música en di-
recte i diversió per a tothom, amb 
activitats per a tots els públics.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

el cos: Hatha Ioga. Kundalini Ioga. 
Tai-Txi-Txuan i Chikun. Pilates. Seitai. 
Gimnàstica Hipopressiva. Ioga. / 
Belles Arts: Restauració de mobles. 
Dibuix i Pintura. Dibuix per infants. / 
Artesania: Labors i Puntes de Coixí. 
Patchwork i Labors. / Guitarra. / 
Taller de la memòria.

FESTES I FIRES //

Mostra de Cultura Popular
Dissabte 15 setembre / 19h / Plaça 
de l'Ajuntament (Mataró)
Trobada d’esbarts dansaires del 
Maresme. Sardana conjunta  'A 
Mataró' de Ricard Viladesau, en el 
centenari del seu naixement, i amb 
un ball-concert del grup +Tradi.

Serenata del Carrer d'Amàlia 
Del 14 al 16 setembre / Carrer 
Amàlia (Mataró)
Divendres 14: 20h, Activitat musi-
cal amb Mireia Federico i, a conti-
nuació, Arnau Fadó. Dissabte 15: 
12h, Dibuix i Vermut. 17.30h, Veus 
Veus i Adan Xou amb l'espectacle 
'Fem màgia'. 18h, Xocolatada. Tot 
seguit, contacontes amb l'Esteve 
Guardiola (Buc de Llibres). 21h, 
Sopar a la fresca + Ball amb Dj 
Dimoni Pelut + Sorteig.  

Festa del carrer de Sant Pelegrí
Del 14 al 16 setembre / C. Sant 
Pelegrí (Mataró)
Divendres 14: 21h, Havaneres. 23h, 
Cinema a la fresca. Dissabte 15: 
11h Engalanament del carrer. 17h, 
Expliquem un conte. 18h, Espectacle 

FIRES /

11a Fira Mercat Modernista
14, 15 i 16 setembre / Canet de Mar
Experiència cultural que permet 
viatjar al Canet de fa 100 anys. 60 
parades d'artesans, 20 tallers d'ofi -
cis, visites teatralitzades, menús 
modernistes, espai lúdic infantil, 
música i teatre, cercaviles, etc.

ATENCIÓ CIUTADANA

Telèfon d’Atenció 
Ciutadana 
Des de fora de Mataró  

 807 117 010
 De dl. a dv. de 8 a 19 h 
 Preu segons operador

Tel. Civisme 900 859 009

Centraleta 93 758 21 00

Oficines d’atenció ciutadana 
De 9 a 19 h de dl. a dj.  
Dv. de 9 a 14 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

EMERGÈNCIES 112

 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

OFICINA DEL DEFENSOR  
DEL CIUTADÀ  C. de Cuba, 47  
/ Tel. 93 758 24 99
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Biblioteca Pública Antoni 
Comas (C. Prat de la Riba, 110. 
Mataró).
Del 18 al 29 de setembre: 
• 'Adéu, soroll! Contra la contami-
nació acústica'.
Fins al 15 de setembre: 
• ''Puig i Cadafalch vist per Ramon 
Manent'.

'Col·lectiva Sant Lluc 2018'
Ateneu Fundació Iluro 
(La Riera, 92. Mataró) / Fins al 4 
de novembre. Inauguració: dijous 
20 setembre a les 19.30h.
Exposició col·lectiva de membres 
de Associació Sant Lluc per l’Art.

Finalistes mataronins de la 
Biennal 2017
Col·legi Aparelladors i Arquitectes 
Tècnics (Pl. Can Xammar, 2. 
Mataró) / Fins al 30 de setembre.
Exposició col·lectiva: Anna de 
Jaime, Luisa Segura, Jaume Simon 
i Mònica Vilert.

'Íntim Santes'
Can Marfà (Passatge Can Marfà, 1. 
Mataró) / Fins al 16 de setembre.
Exposició fotogràfi ca de Les 
Santes, d'Anna Aluart.

C.C. Calisay (Riera Pare Fita, 31. 
Arenys de Mar). 
Fins al 30 de setembre: 
• 'Records en el temps': Obres de 
Jaume Vilarrupla.
Fins al 3 d'octubre: 
• 'Això era i no era: Maria Aurèlia 
Capmany entre nosaltres'.

Manel Valldeperes
Les Esmandies Casal de Barri 
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) / 
Fins al 27 de setembre.
Exposició de dibuixos. 

'Descobrim un artista: Héctor 
Agramunt'
CC Espai Gatassa (C. Josep 
Montserrat Cuadrada, 1. Mataró) 
/ Fins al 5 d'octubre.
Exposició de fotografi a creativa, 
a càrrec de l'artista gràfi c local.

'Seny i Rauxa a Les Santes'
La Destil·leria (Camí Ral, 282. 
Mataró) / Fins al 20 de setembre. 
L'exposició col·lectiva arriba a la 5a 
edició amb una setantena d’obres.

'Persones i carrer[a]s'
Sala d'exposicions Can Palauet 
(c. d'en Palau, 32. Mataró) / Fins 
al 21 d'octubre.
Exposició taller d'identifi cació de 
fotografi es antigues del s. XX.

Jaume Arenas i Clavell
Ca l’Arenas. Centre d’art del 
Museu de Mataró (c. Argentona, 
64. Mataró). Fins al 14 d'octubre.
Amb motiu del centenari del pintor 
mataroní: 'Colors d'aigua' + 'Les 
Santes al mar'.

'Col·lecció Bassat. Escultures 
1911-1989'
Nau Gaudí (C. Cooperativa, 47. 
Mataró). Fins al 28 d'octubre. 
Vuit dècades d'art a través d'es-
cultures de més de 30 artistes.

'El rei dels colors'
Museu Arxiu de Can Caralt (Sant 
Andreu de Llavaneres) / Fins al 30 
de setembre. 
Exposició de pintura de l'artista 
llavanerenc Quim Ventura.

'Models d'embarcacions 
catalanes'
Gliptoteca Enric Monjo (Camí Ral, 
30. Vilassar de Mar) / Fins a l'11 
de novembre.
Exposició de Llorenç Nin i Linares, 
modelista naval vilassarenc.

'Posem fi l a l'agulla'
Museu Marès de la Punta (c. 
Església, 41. Arenys de Mar) / Fins 
al 23 de desembre 2018.
El gènere de punt a Arenys de Mar 
de fi nals del XIX a mitjan segle XX.

'Vinyes revelades'
Can Manyé (Riera Fosca, 42. 
Alella) / Fins al 14 d'octubre. 
Recerca visual de Marta Dahó, 
Blanca Viñas i Román Yñán.

'La festa major en evolució: de 
Cabrera de Mataró a Cabrera 
de Mar'
Biblioteca Ilturo (c. Sant Joan, 
8. Cabrera de Mar) l Fins al 27 
de setembre.
Exposició dels programes ofi cials 
des de 1945.

'Generació (H)Original'
Fundació Palau (c. Riera, 54. 
Caldes d'Estrac) / Fins al 23 de 
setembre.
Una etapa, un espai i un grup de 
poetes Comissaris: Marta Huertas 
i Dídac Rocher.

'Pompeu Fabra: una llengua 
completa'
Biblioteca Municipal Ernest Lluch  
(C. Sta.Eulàlia, 66-80. Vilassar de 
Mar) / FIns al 20 de setembre.
Exposició itinerant de la Direcció 
General de Política Lingüística.

EXPOSICIÓ /

'Orígens. Enric Punsola'
Museu del Càntir (Pl. Església, 9. 
Argentona) / Fins al 4 de novem-
bre. Inauguració: divendres 14 de 
setembre a les 19h. 
L'artista ens presenta una obra abs-
tracta i insòlita on la combustió 
de la pólvora n'és la protagonista.

Exposicions www.totmataro.cat/exposicions 
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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 17h. Sopar ball, segon dissab-
te del mes. • Cursos i activitats: 
anglès, català, conversa en anglès, 
club de lectura, taller de memòria, 
informàtica, taller de fotografi a, 
puntes de coixí, patchwork, pintu-
ra i dibuix,  pintura sobre roba, art 
fl oral, 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.

Casal de gent gran Jaume 
Terradas. Carrer Argentona, 59. 
Mataró. Tel: 93.757.99.52. 
• Ball: diumenges 17h. • Petanca: 
melé cada diumenge. • Revetlla 
mensual al Casal Aliança. • Juguem 
tots: dimecres a les 16h. • Activitats 
fi siques: Gimnàstica, Txi-kung, Ioga, 
Taitxi, Swing. • Tallers: Artesania, 
Ceràmica, Dibuix, Fotografi a, Labors, 
Marqueteria, Pintura, Modisteria. • 

ACTIVITATS //

69a Festa de la Vellesa
Diumenge 16 setembre / Plaça 
Nova (Argentona)
Homenatge a la gent gran de la vila 
major de 75 anys. 8:30h, Cercavila. 
8:45h pl. de l'Església, Concentració 
dels avis homenatjats. 9h, Missa. 
9:45h, Anada fi ns a la pl. Nova. 
10:30h, Desdejuni. Acte públic d'ho-
menatge a la vellesa. Parlaments. Fi 
de festa amb el grup d'Havaneres 
Vol de Gavines.

 CASALS //

Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Excursions: Dijous 20 setembre, 
sortida al Cap de Creus visitant 
Roses i Cadaqués (preu 41€). Sortida 
del 3 al 8 d'octubre  a Sant Carles 
de la Ràpida (Preu 199€). • Ball di-
mecres 16,30h a la Sala del Bar. • 
Activitats i tallers: Pintura a l’oli. 
Puntes coixí. Coral. Informàtica. 
Artesania. Grup Musical. 

Arts Escèniques: Cant Coral,  Play-
back, Teatre, Poesia. • Cursos de 
formació: Tallers per exercitar 
la memoria, Català i Història de 
Catalunya, Literatura, Informàtica, 
Coneixements de smartphones. • 
Tardes de cinema (mensual). • 
Sessions formatives. • Excursions. • 
Servei cafeteria: menú diari  (5,70€).

UDP. Casal de gent gran 
Les Santes-Escorxador. C. 
Floridablanca, 118. Mataró. Telf: 
93.790.36.72. 
• Excursions: sortida a Galicia 
Rias Baixas, del 30 de setembre 
al 7 d'octubre. • Activitats: Tai-Txi 
(dill-dmc 10-11h). Patchwork, gan-
xet i mitja (dl 16-18h). Relaxació 
(dt i dv tarda). Mandales (dt 16-
19h).  Informàtica  (dt i dv matí). 
Taller De Memòria (dc 10-11.30h). 
Ball en línia (dc tarda). Anglès (dj 
10:30h). Playback (dj 10h). El Quinze 
(dj 16:30h). • Melé de petanca (dill 
9:15-12:30h). • Jocs (cada tarda): 
Petanca, Rummicub, cartes i do-
minó. • Sopar-Ball, penúltim dis-
sabte de mes.
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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, 10 937 982 915
J.P. VENTURA c. Siete Partidas, 79 937 905 418
T. COLL Sant Cristòfor, 1 937 960 908
C. YÁÑEZ Camí Ral, 110 937 904 369
M.A. MAJORAL Irlanda 17, cant. Boixa 937 984 947
M. MASJUAN Rda. Dr. Ferran, 28 937 986 915 
J. PLANA Pl. de Cuba 937 985 550
M.C. SAÑES Creu Roja, 3 937 989 706
SPÀ SERRA  Sant Valentí, 43 937 416 262
R. SPA Pl. Santa Maria, 3 937 901 043
A.L. VILARDELL
Av. Puig i Cadafalch, 256                   937 982 550
M. OLIVÉ Av. Gatassa, 71 937 984 955
SUBIRANA Rosselló, 43 937 577 054
E. BARREDA c. Alemanya, 6 937 573 421
YAZBECK Rda. Rocablanca, 65 936 767 683

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

SèniorsSèniors

La nova edat sènior

Per al Consell Sènior de Premià, 
el nom de "sènior", defineix a una 
persona de 50 anys o més, retirada 
del treball remunerat per qüestions 
d'edat. També serveix per anomenar 
la "nova edat sènior", generada pel 
creixent augment de l'esperança de 
vida, que es troba entremig de l'ano-
menada "adult" i la de "gent gran".

Un dels objectius d'aquesta nova 
edat, consisteix a gaudir d'una alta 
qualitat de vida, amb una recupera-
ció de l'esperit jove, en una societat 
en la qual els sèniors, hi tenen al seu 
abast totes les eines necessàries, 
subministrades pels coneixements 
científics i el fet de disposar d'un 
nombrós i creixent capital humà, en 
el que s'hi comencen a incorporar 
les generacions més il·lustrades del 
"baby boom".

Un dels descobriments científics 
més cabdals, és el de la "neuroplas-
ticitat", la capacitat del cervell, de 

"poder-se reciclar", es tingui l'edat 
que es tingui. Aquesta plasticitat del 
cervell s'aconsegueix, mitjançant 
l'aprenentatge permanent de qual-
sevol tipus de matèria, adequada 
al perfil de cada persona i també 
mitjançant l'exercici físic, amb una 
àmplia recomanació pel del ball.

Una de les característiques 
d'aquest aprenentatge, és que ha 
de significar un esforç important, 
en cap cas rutinari, amb la recoma-
nació que no es faci de forma indi-
vidual, sinó amb altres persones. Un 
dels aprenentatges recomanats és 
el d'estudiar idiomes. Es tracta de 
passar-ho bé, amb molt de sentit de 
l'humor i creativitat, gaudint de la 
nova edat sènior, prevenint, el mà-
xim temps possible, les seqüeles de 
l'envelliment.

JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com

FEMCRÉIXER 
LES IDEES

TÀCTIC.CAT MÉS QUE WEBS
www.TACTIC.CAT - 93 790 97 73
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Apunts
psicològics

La piràmide de Maslow 
(2/10) Visió total i dinàmica

Abraham Maslow va compondre 
una escala de valors o piràmide 
sobre les necessitats de tot ésser 
humà. És, certament, un model 
que pot ajudar molt. És un model 
fruit d'observar l'entorn social, re-
cerques i vida personal. Breument, 
cada ésser humà ha d'intentar fer 
el seu model de persona; i si vol 
buscar ajut, ho pot fer. Tenim les 
percepcions mentals inconscients 
que fan moltes males jugades sense 
adonar-nos-en. Salut, ben-estar, 
potenciar capacitats humanes, cre-
ativitat, ben-ésser va ser la feina 

d'aquest psicòleg del segle XX. Un 
model molt pràctic.

Va buscar les motivacions i ne-
cessitats bàsiques. En va fer una 
escala o piràmide. Una escala que 
ajuda a comprendre moltes coses 
del nostre segle actual XXI. Lluita 
contra la visió reduïda, fragmenta-
da i patològica de l'ésser humà. Ell 
el veu amb una visió més optimista. 
Una frase seva és: "Cal estudiar el 
bon ciutadà, l'home honest, però 
només dediquem despeses per a 
estudiar el criminal".

Tot ésser humà té necessitats 
bàsiques o de carència i neces-
sitats superiors, de realització o 
de creixement. És pujar esglaons 
d'una escala. Si no tinc els mínims 

de seguretat, no puc perseguir al-
tres desitjos.

I Maslow va ser una persona que 
no va inventar res sinó que va tenir 
una vida dura, difícil, uns pares no 
comprensius. Dificultats a l'escola. 
Una salut fràgil. I és aquesta base 
la que va empènyer-lo a estudiar i 
veure què necessita tot ésser humà.

JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Uneix-te a la generació que busca un nou concepte de mobilitat.

Driven by e-motion.

MOTORPRIM.  Av. del Maresme 71-73, Mataró - 937 576 378

ANYS

GARANTÍA
SENSE LÍMIT
DE QUILÒMETRES*

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 les condicions del passaport del servei. Hyundai ofereix una garantia de la bateria d’alt voltatge de 8 anys 
o 200.000 quilòmetres, el que succeeixi primer. Per ambdues garanties s’apliquen certes condicions i exclusions. Per obtenir informació detallada sobre aquests termes i 
exclusions, dirigeixi’s a la pàgina web de Hyundai o consulti en un concessionari Oficial Hyundai. 

Gamma Nou Hyundai IONIQ Híbrid: Emissions CO2 (g/km): 92. Consum mixt (l/100 km): 3,9. Xifres oficials de la UE de prova que representen un model amb 
finalitats comparatives i no sempre són representatives de tots els resultats de conducció. 

 3 versions, plug-in, híbrid i elèctric
 Gestió predictiva de l’energia
 Frenada automàtica d’emergència (AEB)

ntrol de creuer Intel·ligent (SSC)
Sensor d’angle mort

roid Auto

Hi ha una nova generació que, com tu, busca un nou concepte de mobilitat; una nova manera d’entendre la vida: la Generació IONIQ.
Ells saben que l’emoció, l’última tecnologia i la sostenibilitat ja poden viatjar juntes. Ja condueixen el nou Hyundai IONIQ. Un cotxe;
tres tecnologies elèctriques diferents: plug-in, híbrid i elèctric.
Ningú ho havia fet fins ara. I és que, com tu, la nova gamma IONIQ de Hyundai és única. Viu-la.
#GeneraciónIONIQ
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Medi Ambient: Redacció

 Mataró va viure divendres 6 un 
dels episodis de concentració de 
pluja més forts que es recorden. 
Molts van ser els carrers que es van 
inundar i la xarxa de recol·lecció 
d’aigües es va saturar davant la 
ingent quantitat d’aigua que, de 
forma més que intensa, va arribar 
a caure. Les dades que quedaran 
per la posteritat són els dels 111 
litres per metre quadrat que van 
caure, les 155 incidències regis-
trades i les 52 intervencions dels 
Bombers. I els milers de fotogra-
fi es i vídeos dels mataronins que, 
atònits, veien com carrers sencers 
semblaven rieres o la xarxa de cla-
vegueram col·lapsava.

Les raons cal entendre-les en 
diversos factors, el principal és 

La quantitat i concentració d’aigua precipitada i la impermeabilització del 
sòl van propiciar les escenes del divendres 6

la quantitat d’aigua i sobretot la 
concentració de la precipitació en 
dos registres temporals curts. En el 
primer d’aquests dos episodis van 
ploure prop de 45 litres per metre 
quadrat en poc més de 20 minuts 
i més tard se’n van registrar 36 en 
mitja hora. Aquesta segona ràfega 
de precipitacions, a més, arribava 
quan la xarxa hidrogràfi ca ja estava 
del tot saturada.

La geografia maresmenca
L’orografi a del Maresme és pro-
pensa, com se sap, a què les plu-
ges concentrades i intenses pro-
piciïn rierades. La proximitat de la 
Serralada Litoral al mar impedeix 
la formació de cursos fl uvials de 
cabal permanent a tota la comarca 
del Maresme i hi ha una sèrie de 

Les raons de les inundacions i rierades

Els estralls del gran xàfec de divendres passat Cedida 

torrents i rieres a tenir en  compte 
en cas de pluja intensa.

La xarxa hidrogràfi ca de Mataró 
està formada per fi ns a 17 torrents 
i rieres. A més, deshabilitats com 
a tal, dins la trama urbana que 
reprodueix el descens d’altura hi 
ha antigues vies sobre el que eren 
rieres. Dins el nucli urbà mataroní, 
per exemple, van “baixar” –com es 
diu convencionalment– carrers 
com el Torrent i el Rierot, en un 
exercici de fi delitat semàntica al 
seu propi nom.

La confi guració geomorfològi-
ca del Maresme, fa que hi hagi un  
gran desnivell des de les munta-
nyes fi ns al pla (400 metres d’alti-
tud en algun punt i tan sols entre 
4 i 5 Km de recorregut fi ns al mar). 

L’efecte del sòl
Els desenvolupaments urbans de 
les  últimes dècades han causat una 
progressiva impermeabilització del 
sòl que han augmentat el risc d’in-
undació. La manca de solucions 
adequades al drenatge i evacuació 
d’aigües pluvials o l’efecte barrera 
que poden crear les infraestructu-
res ha agreujat el problema i ara 
les avingudes tenen major velocitat 
de concentració de l'aigua. 
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La Sala hi torna amb més Miserables
Programa vuit passis del conegut musical que ja a la primavera va ser un èxit  
de públic amb prop de 4.000 espectadors

Teatre: Redacció

 'Els Miserables' de Joan Peran i Àngel Valverde 
tornen a la Sala Cabanyes. A partir d'aquest dissabte 
s'apuja el teló de la nova temporada al teatre i ho fa 
apostant sobre segur al programar vuit representa-
cions del que va ser el principal trumfo de l'anyada 
anterior. Prop de 4.000 persones van veure la tem-
porada passada 'Els Miserables'. Joan Peran dirigeix 
l’espectacle, que compta amb més de 60 intèrprets i 
una orquestra formada per una quinzena de músics, 
amb Àngel Valverde al capdavant. En la posada en 
escena que fa la Sala Cabanyes d’un dels musicals 
més coneguts arreu del món hi participen més de 
200 persones.

Al darrere d’aquest musical hi ha una feina de molts 
mesos per part tots els àmbits de la Sala Cabanyes. 
L’escenografia que trasllada l’espectador a la França 
de principis del segle XIX està dissenyada per Marc 
Abril. Al llarg de les prop de tres hores d’espectacle, 
els actors i actrius es canvien constantment de roba: 
l’obra compta amb més de 900 peces de vestuari, dis-
senyat per Josep Maria de Ramon. Cristina Castellà 
s’ha encarregat dels moviments a escena.

El musical d’Els Miserables es va estrenar a París l’any 
1980. Cinc anys més tard, aixecaria el teló a Londres, 
des d’on va assolir fama mundial. Actualment 'Els 
Miserables' és, després de 'La ratera', el muntatge 
teatral que fa més temps que es representa a la ca-
pital britànica, amb més de 13.000 funcions. L'obra 
s’ha traduït a 22 llengües i s’ha representat a desenes 
de països, fins a esdevenir probablement el musical 
més famós del món.  

Va de reposicions
A banda d’'Els Miserables', ja es poden adquirir 
localitats per als següents tres muntatges que re-
presentarà la Sala: 'Demà coneixeràs en Klein', 'Els 
Pastorets de Mataró' i 'Billy Elliot'.

Els Miserables

És un dels musicals 
més coneguts i tam-
bé té una coneguda 
versió al cinema

Cultura
www.totmataro.cat/cultura

Recordem la visita 
de 150 Armats de 
Mataró a Roma ara 
fa deu anys

Tot ob cultura miserables.indd   1 12/09/2018   13:42



medicina interna . medicina làser

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

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

Medicina interna

Hores convingudes

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

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

Eliminació de varius
crioesclerosis i làser

Eliminació de tatuatges
amb Làser Spectra

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

Medicina estètica
farciment (relleno) d’arrugues i llavis

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

www.drpereperez.es   

drpereperez@hotmail.com
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fes-te soci ara 
i tindràs la matrícula gratuïta!

més informació a la secretaria del Centre i al web www.cnmataro.cat

www.cnmataro.cat

Som el ‘centre’ 

del teu esport

promoció vàlida fins al 30 de setembre
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• BRUSSEL·LES, 5 · MATARÓ PARC •
• MÉNDEZ NÚÑEZ, 30 · MATARÓ • 

• RIERA, 17 · MATARÓ • 

www.win333mataro.com

• BRUSSEL·LES, 5 · MATARÓ PARC •
• MÉNDEZ NÚÑEZ, 30 · MATARÓ • 

• RIERA, 17 · MATARÓ • 

www.win333mataro.com
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 El Club Esportiu Mataró comença la lliga amb dos triomfs 
 i es posa al grup capdavanter 

núm. 1539
Del 14 al 20 de setembre de 2018

totel Esport
www.eltotesport.com

 ARRENQUEN FORTS 
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Bronze individual i campió 
per equips al Mundial

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO

Xevi Blanco
SPAS (pesca submarina)

Opinió Àlex Gomà
Periodista

Aquest dimecres anant cap a la 
feina he presenciat la tradicional i 
entranyable imatge de nens i nenes 
amb "motxilles noves" anant cap a 
l'escola amb il·lusió. Bé, la cara real-
ment d'il·lusió era la dels pares i ma-
res que esperaven aquest dia amb 
més ganes fins i tot que els seus fills. 
Comença el curs escolar i a la vegada 
també comencen la gran majoria de 
les activitats extraescolars.

Enmig d'un intens debat sobre si 
els horaris són prou bons perquè els 
petits puguin compaginar estudis i 
diferents activitats extraescolars ens 
hem de plantejar si tenim una bona 
estructura per fer possible aquesta 
combinació. Sentia fa pocs dies una 
experta en el tema dient que és im-
portant que puguin arribar a fer dues 
activitats, sempre i quan una de les 
dues sigui més física. Per tant diuen 
els experts que l'esport és bàsic: i 
l'important és saber que segur que hi 
ha un esport (o activitat física) per a 
cada persona.

En la mesura del possible, el més 
indicat és que siguin els petits de la 

casa els que decideixin el què volen 
fer. Sobretot no ens ha de passar pel 
cap fer dels petits de la casa "Messis" 
o "Rafas Nadals". D'aquests n'hi ha 
un de cada molts milions. Hem de 
deixar que provin, que experimentin 
i sobretot que gaudeixin de les acti-
vitats extraescolars, ja sigui a l'escola 
o en un club. En edat escolar no po-
dem prioritzar el rendiment, sinó el 
gaudir d'una activitat física que els hi 
aporti uns valors centrals com l'es-
forç, el treball en equip o el compro-
mís. El rendiment, o els triomfs, són 
el resultat de la feina ben feta i de les 
capacitats ben treballades amb el 
suport dels monitors/entrenadors. 

En un curs escolar que es farà fa-
mós per evitar les notes del 0 al 10 en 
els informes escolars d'ESO, seria bo 
començar a deixar de banda la im-
portància que donem als marcadors 
en els partits escolars. No dic que un 
nen no sàpiga si ha guanyat o perdut  
però no pot ser l'eix central. Han de 
saber que l'esport és molt més que 
guanyar. L'important és superar-se a 
un mateix.

Comença el curs... fora resultadismes
L'esport ha de ser bàsic en el desenvolupament dels escolars

El Personatge

Agenda

Staff

CASA
FUTBOL 2a Catalana
CE MATARÓ - MOLLET
Diumenge 16 | 17 h | Municipal del Centenari

FUTBOL 3a Catalana
CERDANYOLA AEILL - CABRILS
Dissabte 15 | 17 h | Camí del Mig
PLA D'EN BOET - LLOREDA
Dissabte 15 | 17 h | Mapl. Pla d'en Boet
UD CIRERA - MONTSANT
Diumenge 16 | 12 h | Municipal Cirera
FUTBOL Lliga Nacional Juvenil
CE MATARÓ - VILASECA
Dissabte 15 | 16:30 h | Mpal. Centenari

BÀSQUET Lliga Catalana EBA
MAT. PARC BOET - MAT. FEIMAT 
Diumenge 16 | 18 h | Pavelló Eusebi Millan
BÀSQUET Copa Catalunya Fem.
GRES PLATGES MAT. - LLEIDA
Dissabte 15 | 19:30 h | Palau Josep Mora

FUTBOL SALA 2a Divisió B
FUTSAL ALIANÇA - BARCELONETA
Diumenge 16 | 12 h | Pav. Teresa M. Roca

HOQUEI PATINS Nac. Catal. Fem.
CH MATARÓ - VILANOVA B
Dissabte 15 | 17 h | Pav. Jaume Parera

 FORA
HANDBOL Div. Plata Femenina
PUIG D'EN VALLS - JH MATARÓ
Dissabte 15 | 18 h | Pav. Santa Eulària Eivissa

+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM

Suplement coŀ leccionable
d'informació esportiva

NÚMERO 1539 | 2A ÈPOCA 

Telèfon: 937 907 098 
Fax: 937 554 106

redaccio@eltotesport.com
www.eltotesport.com
Redacció: Josep Gomà 
Disseny: Joan Guillén
Col·laboren: Daniel Ferrer 
(fotos), Àlex Gomà, Jordi Gomà 
i els serveis dels clubs.
Edita: El Tot Mataró S.L.

el Esporttot
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2   CE MATARÓ

0   LLEFIÀ

CE MATARÓ: Pol, Víctor Yustos, Dani 
Prieto, Adrián Simón (Kiku Parcerisas 
61'), Isma Aguilar (Aitor Vàzquez 77'), 
Parri (Pedro 61'), Marc Pascual, Aitor 
(Sergi Sànchez 70'), Guillem Creus, Uri 
(Toni Muñoz 70') i Kique Amador.

GOLS: 48' URI (1-0), 78' KIQUE AMADOR 
(2-0).

SEGONA
CATALANA

El Mataró va tornar a resoldre 
a la segona part

El CE Mataró defensava el lide-
ratge davant el Llefi à, en un par-
tit que no va ser fàcil, davant  un 
equip badaloní ben plantat sobre 
el terreny de joc i difi cultant les 
arribades locals a l'àrea. 

El Mataró va agafar el control de 
la situació, jugant bé la pilota des 
del darrere i amb bon treball al mig 
del camp, on es va desenvolupar 
el partit durant la major part del 
temps, però sense ocasions clares. 
Potser la que ho va ser més la va 
tenir Aitor als 40', però en bona 
posició va xutar desviat.

A la represa el Mataró va co-
mençar fort i als 3' un xut de Marc 
Pascual el va aturar un defensa 
amb la mà. El penal el va llançar 
Aitor i el porter visitant el va atu-
rar, però Uri molt atent va creuar 
un xut ajustat al pal per fer pujar 
el primer gol al marcador.

Després d'uns minuts amb joc 
al centre del camp, la cosa es va 

Tenim trio capdavanter

2a jornada (8/9 setembre)

Valldoreix - Pubilla Casas ....................... 2-2
Sant Andreu Atlètic - Europa B ............... 1-1
Mollet - Besós BV .......................................0-1
CE MATARÓ - Llefià ....................................2-0
Young Talent Badalona - Molletense ...2-0
Singuerlín - Parc .......................................... 1-1
Sarrià - PREMIÀ MAR ................................0-0
Turó Peira - Canyelles ...............................6-1
Montcada - SANT POL................................ 3-1

Classificació 
Turó Peira, CE MATARÓ i Montcada 6 
punts; Singuerlín, Europa B, Parc 4; 
Molletense, Young Talent Badalona Sud, 
Besós BV 3; Sant Andreu Atlètic 2; SANT 
POL, Mollet, Llefià, Sarrià, Valldoreix, 
PREMIÀ DE MAR, Pubilla Casas 1; 
Canyelles 0.

El Mataró ha perdut el lideratge pel 
golaverage (+7 per +8 del Turo Peira), 
però es manté en el trio capdavanter. 
Els altres dos maresmencs, de moment, 
encara no han guanyat.

3a jornada (15/16 setembre)
CE MATARÓ - Mollet (DG 17 h)
SANT POL - Sarrià  (DG 12 h)
PREMIÀ DE MAR - Singuerlín (DG 12 h)

El Mataró repeteix a casa 
rebent el Mollet
El Mataró repeteix a casa i ho fa rebent 
un equip baixat de 1a Catalana i que ja 
va venir al Municipal fa tres temporades 
quan el Mataró va jugar a 1a. En aquella 
ocasió el resultat va ser d'empat a 1 gol.
Anteriorment el Mollet havia jugat al 
camp del Mataró 8 vegades (2 a 3a Divi-
sió), i el balanç global és de 5 victòries 
locals, 3 empats i 1 victòria visitant. 

El CE Mataró continua 
imbatut
L'equip juvenil del CE Mataró va empatar 
sense gols a Lleida al camp de l'Atlètic 
Segre. D'aquesta manera l'equip groc-i-
negre és tercer, empatat amb el Barça B 
amb 7 punts, i només amb Espanyol B i 
Damm per davant amb 9.
El dissabte 15 a les 16:30 hores rep el 
Vilaseca, que és 16è amb 1 punt.

Guanyen... però perden el lideratge

Bon ambient al Municipal. | D.FERRER

animar quan faltaven vint minuts i 
el Llefi à va avançar línies i va portar 
més perill a l'àrea local, ben solu-
cionat per porteria i defensa. Però 
l'equip local va disposar d'espais. 
Després que el porter visitant es 
lluís aturant un bon xut de Creus, 
va arribar la sentència quan Kique 
Amador, aprofi tant una assistèn-
cia de Pedro, va marcar amb un 
toc suau superant el porter en l'u 
contra u. Després Toni Muñoz hau-
ria pogut fer el tercer, que hauria 
deixat el lideratge en mans groc-
i-negres,  però la seva vaselina va 
anar al pal.

Lliga Nac. juvenil

Gran treball de Parri al centre del camp groc i negre. | D.FERRER

www.eltotesport.com |  P. 3FUTBOL
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1  CERDANYOLA AEiLL

2  VILASSAR DALT

CERDANYOLA AEiLL: Moreno, Mosque-
ra, Llop, Molina, Alex (Carmona 75’), Aitor, 
Mas, Ricis (León 65’), Valle, Carrasco i 
Delgado.

3  MONTSANT

3  MATARONESA

MATARONESA:  Marcos, Espín (Sissoko 
73’), Guti (Cobos 46’), Moya, Carlos, Juan, 
Alex (Beltrán 67’), Palanco, Dembo (Hidal-
go 67’), Pompido (Bofarull 46’), Marcelo.

0  VILASSAR MAR B

2  UD CIRERA

CIRERA:  Toni, Albert G, Oliva, Ximillo, 
Yustos (Carlos Flores 52’), Palau, Juako, 
Agus, Joel (Gianluca 76’), Izar i Aleix (Isaac 
65’).

TERCERA
CATALANA

L’equip de Relva va rebre dos gols en el 
primer quart d’hora, però Marcelo va 
equilibrar el marcador abans del descans. 
L’equip local va marcar de penal, però 
Palanco va igualar a 7 minuts del final, per 
sumar el primer punt de la temporada.

Tres han fet el ple
2a jornada (8/9 setembre)
Lloreda - Masnou At.  ...............................2-0
La Salut - PLA D'EN BOET ........................ 3-2
Cabrils - Arenys de Mar ............................ 2-1
MOLINOS - Llavaneres ...............................0-1
Fund. Montgat- Premià Dalt ................... 2-2
Montsant Peira - MATARONESA ............. 3-3
CERDANYOLA AEiLL - Vilassar Dalt ........ 1-2
Santvicentí - LA LLÀNTIA ........................6-5
 Vilassar Mar B - CIRERA ..........................0-2
Classificació 
Santvicentí , Vilassar Dalt, Llavaneres 
6; Premià Dalt 4; CIRERA, CERDANYO-
LA, PLA D'EN BOET, Cabrils, La Salut 
Badalona, Lloreda, Vilassar B, Masnou At. 
3; LA LLÀNTIA, MOLINOS, MATARONESA, 
Montsant Peira, Fundació Montgat 1; 
Arenys de Mar 0.

3a jornada (15/16 setembre)
CERDANYOLA AEiLL - Cabrils (DS 17h)
Vilassar Dalt- MATARONESA (DS 20 h)
CIRERA - Montsant Peira (DG 12 h)
Masnou At.- MOLINOS (DG 12 h)
PLA D'EN BOET - Lloreda  (DS 17 h)
LA LLÀNTIA 1-2 Vilassar B (jugat el dia 11)
Tres partits a Mataró
Els tres equips que ja han guanyat 
juguen a casa per intentar consolidar-se.

Comença la temporada

Aquest cap de setmana comença la 4a 
Catalana, en el grup 4 on juguen els 
equips mataronins:
JUVENTUS - Calella (DS 17:45 h)
L'Empenta - ROCAFONDA (DS 18 h)
MOLINOS B - JUVESPORT (DG 12:30 h)
Canet - MATARÓ ATHLÈTIC (DG 12:30 h)

Primer punt argentoní

L'Argentona va sumar el primer punt 
en empatar a 1 gol a casa davant el 
Sabadell Nord. Per la seva part el 
Vilassar de Mar va guanyar per 2-1 el 
Rubí i està en el trio capdavanter.
En la 3a jornada l'Argentona rep el 
Can Vidalet (dissabte 18 h), mentre 
que el Vilassar juga el diumenge al 
migdia al camp del Girona B.

El Cerdanyola AEiLL no pot seguir 
líder després del debut  a casa

El Cerdanyola va debutar a casa. | D.FERRER

4a Catalana

3   LA SALUT

2  PLA D'EN BOET

PLA D'EN BOET: Moreno, Carlos, 
Charro, Ordóñez, Carrasco, Alhagie (Vela 
81’), Joel (Lluc Pera 53’), Cortés (Marquett 
58’), Barris (Valencia 81’), Eric, Adama.

L’equip vermell no va poder refermar el 
bon inici i de moment no pot tastar el 
triomf a casa. Al descans s’arribà sense 
gols i als pocs minuts de la represa l’equip 
visitant es va avançar. Ja cap al final va 
marcar el segon i el gol d’Aitor Romero ja 
va arribar molt tard.

0  MOLINOS 

1  LLAVANERES

MOLINOS:  Aromí, Carmona (Sergio 
López 64’), Jordi Cano, Héctor, Roca (Uri 
58’), Artero (Keita 64’), Bustos, Manrique, 
Toni,, Óscar (Isra 58’), Batlle.

Després d’una primera part igualada amb 
ocasions repartides, el Cirera va resoldre 
el partit amb dues rematades d’Izar (61’) i 
Marc Palau (68’) amb assistències d’Agus 
i Isaac. 

Un gol en fred dels llavanerencs els va 
acabar donant el triomf, ja que els esfor-
ços de l’equip blanc-i-blau van ser inútils 
davant la bona defensa visitant. El Molinos 
per tant encara no coneix el triomf.

L’equip del Pla d’en Boet va reaccionar al 
gol inicial del rival i Joel i Barris van cap-
girar el marcador abans del descans. Però 
en els primers vint minuts de la segona 
part l’equip local es va mostrar molt efec-
tiu i va trencar la resistència mataronina.

6  SANTVICENTÍ

5  LA LLÀNTIA

LA LLÀNTIA:  Joan, Guedes (Díaz 64’), 
Bilal, Yusupha, Sergio García (Saiku 
56’), Ibu, Said, Hassan, Andrada, Ismael, 
Paby (Delfín 46’).

Els llantiencs es van avançar per dues ve-
gades (gols de Sergio i Said) però al des-
cans Touray havia capgirat el marcador. 
A la represa, amb els dos equips a l'atac, 
Said i Ibu van empatar per dues vegades. 
Però dos gols santvicentins van senten-
ciar. El tercer gol de Said arribà tard.

1a Catalana

el Esporttot FUTBOL
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Motorsol
Ctra. Nacional II, km. 643 - Tel. 937 552 627 - 08349 Cabrera de Mar www.motorsol-volkswagen.es

Gamma del nou T-Roc: consum mitjà (l/100 km), de 5,1 a 6,8. Emissió de CO2 (g/km), de 117 a 153.

#SoloUnoUnico

NOMÉS UN D’ÚNIC.
Tens raó, és un crossover. I sí, també és un SUV compacte. Si t’inspira un caràcter 
únic, vas pel bon camí. I la motllura cromada li proporciona aspecte de cupè, és 
veritat. Semblava impossible concentrar tot això en un mateix model, però som 
davant d’una naixement nou, autèntic i original. Es diu Volkswagen T-Roc.

Vas néixer  
per obrir camí.
Nou T-Roc.

50587 MOTORSOL 150X228 T-ROC FRONTAL CAT.indd   1 30/1/18   17:58
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Una imatge del partit de quarts de fi nal davant el Barcelona. | D.F.

El Quadis CNM acaba quart de la Copa Catalunya 
de waterpolo

Marta Bach i Helena Lloret quart lloc a la Copa del Món

L'equip mataroní després de 
perdre en semifinals davant 
el Barceloneta va cedir da-
vant el Sant Andreu en la llui-
ta pel tercer lloc

Eliminen el CN Barcelona 
en els penals
Després de la victòria mínima en 
l'anada, el Quadis CN Mataró va po-
der superar l'eliminatòria de quarts 
de fi nal eliminant el CN Barcelona 
a casa seva, a la Nova Escullera, 
en la tanda de penals. D'aquesta 
manera es va plantar per sisena 
temporada consecutiva a la semifi -
nal d'aquesta competició. El partit 
jugat el dijous dia 6 va tornar a ser 
molt intens, quasi impropi de l'altu-
ra de la temporada en el qual ens 

trobem, amb els dos equips molt 
bé en defensa i porteria. El partit 
va acabar amb 6-5, i la decisió va 
arribar en una tanda de penals 
agònica. Després de 22 llançaments 
l'equip mataroní es va emportar el 
triomf per 8-9.

Van jugar: Mario Lloret, Ramiro Veich (1), 
Max Casabella, Marc Corbalán (1), Víctor 
Fernàndez (2), Pol Daura, Lluc Bertran, Edu 
Mínguez, Àlex Codina, Pol Barbena (1), Pitu 
Puig, Germán Yáñez, Xavier Casabella (ps).

Derrota contra el campió
En el partit de semis el Quadis va 
fer un magnífi c inici de partit i els 
gols d'Edu Mínguez i Ramiro Veich, 
i una gran defensa i porteria, el van 
posar per davant al fi nal del primer 

quart (2-1). A partir del segon la 
maquinària de l'equip mariner es 
va posar a tota marxa i al descans 
ja dominaven per 3-5. Després en 
el tercer quart, aprofi tant el ma-
jor desgast del dia anterior en els 
quarts de fi nal de l'equip mataroní 
-que, a més, en aquest partit, tenia 
la baixa important del capità Àlex 
Codina-, i la seva superior planti-
lla, van fer un parcial de 0-4, que 
ja va deixar decidit el matx. En el 
darrer parcial un 2-4 va portar el 
marcador al 5-13 fi nal.

Cauen per la mínima 
en la lluita pel tercer lloc
El dissabte, abans de la fi nal, el 
Quadis CN Mataró va perdre davant 
el CN Sant Andreu per 9-10, després 
d'un partit molt igualat, i d'aquesta 
manera ha acabat en el quart lloc de 
la Copa Catalunya. En aquest partit 
l'equip de Beto Fernàndez tenia la 
important baixa del seu porter titular 
Mario Lloret, cosa que va donar l'al-
ternativa durant tot el partit a Xavier 
Casabella, que va ratllar a un bon 
nivell. El campió, com és habitual, 
va ser l'Atlètic Barceloneta que va 
apallissar 17-4 el CN Sabadell.

En l'últim torneig de la temporada 2017-18, o quasi 
primer de la temporada 2018-19 segons com es miri, 
la selecció espanyola de waterpolo, amb les "sirenes" 
Marta Bach i Helena Lloret a les seves fi les, s'ha 
quedat sense medalla a la Copa del Món disputada 
a Surgut (Rússia).

Després d'haver acabat en segon lloc del grup 

Helena Lloret i Marta Bach amb la selecció estatal. | TDP

(derrota davant Rússia, victòria davant Xina i empat 
amb Austràlia), Espanya va superar fàcilment els 
quarts de fi nal guanyant per 17-3 a Nova Zelanda. 
Després van caure davant els Estats Units en semi-
fi nals per 5-12 i en la lluita pel bronze han perdut 
enfront Austràlia per 8-9.

La Copa Catalunya femenina 
comença el dijous 20

L’equip de La Sirena CN Mataró debutarà en partit 
ofi cial aquesta temporada en els quarts de fi nal de 
la Copa Catalunya. Serà el dijous 20 a la piscina del 
guanyador de l’eliminatòria entre el Minorisa de 
Manresa i el Rubí. La tornada serà el dissabte 22 i 
la Final a Quatre serà el 5 i 6 d’octubre.

el Esporttot WATERPOLO
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El Mataró Parc Boet es juga 
l'accés a la Final a 4 contra 
el Cerdanyola

Dissabte debuta en competició ofi ci-
al el nou projecte de Jordi Vizcaíno 
en el Mataró Parc Boet. De moment 
–abans de començar la Lliga Femenina 
2– ho fa en la competició de la Lliga 
Catalana Femenina 2. Serà en l’elimi-
natòria prèvia per entrar a la Final a 
Quatre, i que disputen l’equip taronja i 
el Cerdanyola, els dos equips catalans 
que han pujat a LF-2 Estatal. 

El partit d’anada es juga aquest 
dissabte a les 18:30 hores al Pavelló 
de Guiera de Cerdanyola del Vallès. 
Ja estan classifi cats Segle XXI, Lima 
Horta i Barça CBS, els tres equips 
que la temporada passada ja van 
jugar a la Lliga Femenina-2 Estatal.

El Feimat va superar de forma 
convincent el Mollet, finalista 
de l'última edició

El Mataró Feimat va debutar el pas-
sat diumenge en partit ofi cial aques-
ta temporada 2018-19, i ho va fer 
amb un convincent triomf davant el 
Mollet en partit de la Lliga Catalana 
EBA. S'ha de dir que l'equip valle-
sà va ser fi nalista en l'edició de la 
temporada passada. L'altre equip 
del grup de tres és el Mataró Parc 
Boet, que el dimarts visita el Mollet 
al seu pavelló, i que el diumenge 
tarda rebrà el Mataró Feimat, en 
el primer derbi de la temporada, 
al pavelló Eusebi Millan.

L'equip de Charly Giralt va fer 
un primer quart espectacular en-
carrilant de forma esplèndida el 

El Boet va superar el Mollet a 
domicili i es jugaran el passi 
els dos equips mataronins

En partit disputat l'Onze de setembre, 
el Mataró Parc va superar 76-82 al 

partit amb un 29-10 al marcador. 
La diferència encara va augmentar 
en el segon quart i al descans el 
marcador estava en 51-29.

Va reaccionar l'equip molletenc 
en els dos últims quarts i va ajustar 
el marcador però sense arribar a 
inquietar mai la victòria de l'equip 
groc, que va tenir en el domini en 
el rebot (31 a 16) un factor clau 
del triomf.

82 MATARÓ FEIMAT

74  MOLLET

MATARÓ FEIMAT: Touré (12), Solé (18), 
Viñallonga (3), Cabrera (2), Rodríguez, 
Ventura, JUanola (12), Ariño (13), Rome-
ro (13), Tardío, Estany (3), Traver (6).

 Touré va debutar amb la samarreta groga fent 12 punts. | ARXIU

El Mataró Parc Boet després de guanyar el partit a Mollet. | @AEBOETMATARO

Rosó Buch va visitar el Boet. | AEBOET

Feimat i Mataró Parc es jugaran 
l'accés a Quarts de Lliga Catalana

Comença la Lliga 
Catalana Fem-2

Mollet. Per tant, aquest diumenge els 
dos equips mataronins es jugaran al 
Pavelló Eusebi Millán (diumenge 16 a 
les 18h) la classifi cació per als quarts 
de fi nal de la Lliga Catalana EBA.

www.eltotesport.com |  P. 6BÀSQUET
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Imatge d’un entrenament, amb la visita de Laia Flores. | @UEMATARO

El JH Mataró entrenant-se al Paleotraining Mataró. | @CJHMATARO

BÀSQUET / HANDBOL

Comença la Copa Catalunya Femenina amb un equip
mataroní: el Gress Platges de Mataró

El Joventut Handbol Mataró inicia la seva segona 
temporada a Plata Femenina a Eivissa

Canvia el format de la com-
petició, amb un sol grup, 
cosa que la fa preveure més 
atractiva

L’equip de la Unió Esportiva Mataró 
s’ha quedat sol com a representant 
mataroní en la Copa Catalunya fe-
menina, després de l'ascens del 
Boet Mataró a Lliga Femenina 2. Les 

L'equip groc i negre canvia 
d'entrenador però manté el 
bloc de jugadores

El Joventut Handbol Mataró femení 
inicia el dissabte (18 hores) la seva 
segona temporada en aquesta cate-
goria de plata estatal a Eivissa, a la 
pista del Puig d’en Valls, el popular 
“Puchi”, un equip que la temporada 
passada va jugar a la Divisió d’Ho-
nor, mantenint la categoria, però 

grogues debuten aquest dissabte 
(19:30 hores) al Palau Josep Mora 
rebent el Lleida. Estaran en una ca-
tegoria reformada, que tindrà un 
sol grup i una sola fase durant la 
temporada, i en la qual es preveu 
una intensíssima lluita i molta qua-
litat, per buscar els llocs d’ascens. 
L’equip mataroní intentarà estar 

que hi ha renunciat per motius de 
fi losofi a de club (la majoria de ju-
gadores de l'illa els marxaven fora 
i no volien mantenir-se a base de 
fi txar gent de fora).

L’equip groc-i-negre surt amb la 
intenció de millorar l’excel·lent 9è 
lloc del seu debut (a només 2 punts 
del 6è), en un grup on només hi 
ha la novetat de les eivissenques 
del Puig d’en Valls i del Benidorm, 

en la lluita amb els equips de dalt 
de la taula.

L’equip del Platges l’entrena-
rà Àlex Leon. Míriam Balmes, Ari 
Magriñà, Meri Cuní, Queral Coll, 
Andrea Cobo, Esther Murat i Laia 
Martínez, que puja del júnior, for-
maran el nucli del nou projecte, 
que comptarà amb els reforços de 
Clara Solé, Cynthia Molina i Paula 
Domènech, tres jugadores que ja 
havien estat a l’equip. 

La 1a jornada, que ens serveix per veure 
la resta d’equips de la competició, la con-
formen aquests partits:
Gress Platges Mataró – Lleida
Draft Gramenet – Viladecans
Joventut Les Corts – CN Terrassa
Igualada – Grup Barna
TGN Bàsquet – Sant Adrià B
GEIEG UniGirona  – Bencriada Banyoles
Sant Fruitós – L’Hospitalet
Roser- Bàsket Almeda

que substitueixen el Morvedre, que 
ha pujat, i La Salud Tenerife, que 
canvia de grup.

El nou entrenador serà Jordi 
Rubí i a les seves ordres tindrà 
a les porteres Noemí Pérez, Laia 
Argelich i Lídia Benktib (de la 
base del club i provinent del BM 
Granollers), i com a jugadores de 
pista a Clara Poo, Ona Muñoz, Sara 
Ruiz, Isa Latorre, Sandra Fargas, 
Saray Romero, Irene Hernàndez, 
Maria Murillo, Marina Seda i Zara 
Verdugo de la temporada passada 
i Sara Muniesa (BM Granollers) i 
Alisa Forné (Sant Quirze).

La primera jornada és aquesta:
Puig d’en Valls Eivissa - Joventut Mataró
Elda- Sant Vicenç
Sant Quirze- Amposta
Mislata- OAR Gràcia
Lleidatana – Agustinos Alicante
Benidorm – Sant Joan Despí
Dominicos Zaragoza- BM La Roca

el Esporttot BÀSQUET / HANDBOL
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El Club Hoquei Mataró va presentar tots els seus equips per aquesta nova temporada. | @CJHMATARO

El CH Mataró inicia la Nacional Catalana Femenina amb 
ganes de tornar a lluitar per l'ascens a la màxima

Després de quedar-se sense ascens 
el CH Mataró femení l’intentarà altra 
vegada en un format semblant al de 
la temporada passada i molt exigent, 
sobretot, com es va comrpovar, en 
el tram fi nal quan els equips de més 
amunt posen més efectius en els 
seus equips B. El primer partit serà 
el dissabte 15 a les 17h al Pavelló 
Jaume Parera, on l’equip mataroní 
rebrà el Vilanova B.

La primera jornada és aquesta:
CH Mataró – CP Vilanova B
Voltregà B- Igualada
Jonquerenc- Bigues i Riells B
Vila-Sana B- Barberà

L’entrenador de l’equip és Albert 
Bou i la plantilla la formen la por-
tera Paula Lladó, i les jugadores 
de pista Marta Soler, Judith Milla, 
Aina Lleonart, Anna Fontdeglòria, 
Laura Manzanares, Adriana Chiva 

i Eva Requena.
L’equip continua tenint baixes de 

jugadores que busquen el seu camí 
en equips d’OK Lliga. Ara mateix es-
tan jugant a la màxima categoria la 
portera Judit Morera (Gijón), Xantal 
Piqué (Girona CH), Carla Fontdeglòria 
i Aina Florenza (Palau Plegamans), 
Ona Castellví (Manlleu), Júlia Canal 
i Joana Xicota (Cerdanyola). Tot un 
equip ben complet…

Celebrat el 26è Trofeu Ciutat de Mataró
El passat cap de setmana es va celebrar la 26a edició del Trofeu Ciutat de Mataró “Memorial Jaume Parera i León” i el dissabte el club, 
que ara presideix Ignasi Prat, va fer la presentació de tots els seus equips, que van disputar tots ells algun partit, en dues llarguíssimes 
jornades d’hoquei sobre patins. El partit més destacat el va disputar el sènior femení que va perdre per 1-3 davant el Manlleu.
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el Esporttot FUTBOL SALA

El primer equip del Futsal Aliança Mataró 2018-19. | CEDIDA

El Futsal Aliança comença una temporada iŀ lusionant

L’equip del Futsal Aliança Mataró 
afronta la seva segona tempora-
da en aquesta categoria estatal, 
després del seu debut la tempo-
rada passada en la qual va acon-
seguir mantenir la categoria aca-
bant en 12è lloc. I debuta a casa, al 
Pavelló Teresa M. Roca, el diumenge 
a les 12:15 hores, enfrontant-se al 
Barceloneta, un equip amb el qual 
va acabar empatat a punts en l’úl-
tima classifi cació, i ue és un equip 
experimentat i amb molt d’ofi ci, 
que la temporada passada li va 
guanyar els dos partits al Futsal.

La 1a jornada és aquesta:
Futsal Aliança – Barceloneta
Unión Santa Coloma – Bellsport
Canet – Salou
Cerdanyola Vallès – Segorbe
CN Sabadell – Isur Ciutat Terrassa
Manresa – Industrias Santa Coloma B
Castelldefels – Pallejà
Lo Caragol Lleida- Escola Pia Sabadell

En aquest segon any a Segona 
B el conjunt mataroní s’ha refor-
çat amb gent experimentada a la 
categoria i fi ns i tot a categories 
superiors, però també amb gent de 
la casa que la temporada passada 
van acabar subcampions de lliga 
juvenil només per darrera del FC 
Barcelona. Amb una plantilla llarga 
i de qualitat, el tècnic Albert Sabaté 
es marca l’objectiu de quedar en-
tre els cinc primers i de treballar 

pel podi. La formen: Isaac, Paquito 
Parés i Pau Bassa (del juvenil) (por-
ters), Pol Novo, Oriol López, Azhar 
Chiheb, Àlex del Barco, Pol Tolrà, 
Alejandro Medina (Voscure Sendai 
1a Div. Japonesa), Rafael Berlanga 
(Toulon francès), Pablo Fernàndez 
(juvenil), Joel Císcar (juvenil), 
Llibert Canal (juvenil), Kambon 
Touré (juvenil), Mamdou Ceesay, 
Miquel Soler (Puertollano 2a A).

Junt amb Albert Sabaté (entre-
nador), formen l’equip tècnic Jordi 
Dalmau (2n entrenador i prepara-
dor físic), Alexis Herraiz (delegat, 
readaptador i preventor de lesions).
Durant la pretemporada han quedat 
invictes: 11-0 davant el Beaucaire 
(1a Div. Francesa), 2-2 amb l’Es-
cola Pia Sabadell (2a B), 6-2 amb 
el Cerdanyola (2a B) i 6-0 amb el 
Ripollet (3a). 

El Juvenil Nacional 
també arrenca aquesta 
setmana

L’altre equip del club que també 
comença aquesta setmana a com-
petir ofi cialment és el juvenil A que 
milita a la Divisió d’Honor Juvenil 
Nacional, la màxima categoria esta-
tal. Els vermells que són els actuals 
subcampions de lliga han perdut 
alguns jugadors importants que 
han passat al primer equip, però 

amb les incorporacions del juvenil 
B i alguna que altre fi txatge de fora 
esperen fer un bon paper i lluitar 
un cop més amb els millors.  Els 
mataronins començaran la lliga 
a la pista del Montcada, un altre 
dels equips forts de la categoria.

La mataronina Cèlia 
Catà, campiona de la 
Copa Catalunya 2018

La mataronina Cèlia Catà s’ha 
proclamat campiona de la Copa 
Catalunya de futbol sala 2018 en 
categoria sènior femenina amb 
l’AE Penya Esplugues després de 
vèncer amb rotunditat (4-1) a la fi -
nal a La Concòrdia en partit jugat 
aquest diumenge 9 de setembre 
al Palau Blaugrana. Aquesta és la 
sisena temporada de Cèlia Catà a 
l’elit del futbol sala femení estatal. 
La Penya Esplugues, que juga a 1ª 
Divisió, s’ha imposat en les tres últi-
mes edicions de la Copa Catalunya.

Cèlia Catà, 22 anys, ha guanyat la 
Copa Catalunya per sisena vegada. 
L’any 2010 en categoria base, quan 
jugava en el CE Futsal Mataró. L’any 
2012 en categoria cadet - juvenil, 
quan militava en el CE Arenys de 
Munt. I en categoria sènior a l’any 
2014 amb el FS Gironella, i els anys 
2016, 2017 i 2018 amb la Penya 
Esplugues. Fixa de la selecció ca-
talana, va debutar amb la sènior 
absoluta l’any 2016 i anteriorment 
havia guanyat el campionat d’Espa-
nya sub-17 amb Catalunya.
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Xevi Blanco amb la pesca, i a la dreta de l'equip espanyol amb el qual es van proclamar campions. | CEDIDES

Roger Coma i l'entrenador Sergi Garcia. | FOTO: CN MATARÓ

Xevi Blanco (SPAS Mataró) campió del món en pesca 
submarina a Portugal

Va aconseguir el títol per 
equips amb la selecció espa-
nyola i a més el tercer lloc 
individual

Xevi Blanco, el submarinista de 
l'SPAS Mataró, continua engreixant 
el seu ampli palmarès, i aquest pas-
sat cap de setmana va aconseguir 
dues medalles més en el Campionat 

del Món de pesca submarina cele-
brat a Sagres (Portugal).

En la competició individual 
després de guanyar la primera 
mànega, va aconseguir un mag-
nífi c tercer lloc, que li donà la 
medalla de bronze, superat no-
més pels portuguesos Jody Lot i 
André Domingues. Els altres dos 

espanyols, l'asturià Santiago López 
Cid i el basc Sergio de Julián, van 
acabar en 4t i 6è lloc.

Una vegada fet el recompte per 
equips Espanya va obtenir el títol 
mundial i va pujar al més alt del 
podi. Per darrere, molt a prop, va 
quedar Portugal, i després Xile i 
20 països més.

Roger Coma cinquè al mundial júnior d'aigües obertes

El nedador del Torrot - CN 
Mataró es queda a només tres 
segons de la medalla

Roger Coma, el nedador del Torrot 
CN Mataró, va aconseguir aquesta 
setmana una esplèndida cinquena 
posició en el Mundial júnior (18-19 
anys) d'aigües obertes que s'està 
disputant a Eilat (Israel).

Va ser en la prova dels 10 km que, 
el nedador garrotxí de Sant Joan 

les Fonts, va recórrer en un temps 
de 1:30:47.4. 

Coma va estar quasi sempre en 
el grup capdavanter i va arribar a 
només cinc segons del campió, que 
va ser estat l'estatunidenc Michael 
Brinnegar amb 1:30:42.4. Els altres 
dos llocs de podi van ser per al fran-
cès Batte (1:30:44.2) i el rus Dolgov 
(1:30:44.5), cosa que vol dir que en 
Roger va quedar-se a només tres 
segons del podi.

www.eltotesport.com |  P. 10ESPORTS D'AIGUA
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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

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

La música del silencio 18:00 (15 set.) 

La gaviota 20:15 (15 set.)     18:00 (16 i 17 set.)

 [VOSE] 20:00 (16 i 17 set.)

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

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

Todos lo saben   16:00  18:30  20:00  22:30

 [dl.-dj.] 18:00

Book Club   16:15  18:00  21:00  22:40         [dl.-dj.] 20:30  22:15

La monja 16:30  18:30  20:30  22:30

Las distancias [VOSE] 18:30  20:30

Yucatán  16:00  18:20  20:00  22:30           [dl.-dj.] 18:00

Megalodon  16:00  22:30

Alpha  18:00  20:45  22:40      [dl.-dj.] 20:30  22:30

 [Sessió nadons dm.] 18:00

Los increíbles  16:00  18:15

Los futbolísimos  16:00

Mamma Mia: Una y otra vez 22:30

El mejor verano de mi vida 20:40

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

Todos lo saben  12:20  16:30  19:15  22:00  00:40 

Predator  12:00  18:00  20:20  22:40  01:00      

 [VOSE] 12:15  16:00 

Book Club  16:00  18:10  20:20  22:30  00:40

 [excepte dm.] 20:20        [VOSE dm.] 20:20        [VOSE] 12:15 

Al aire, patos  12:15  16:10 

El pacto 00:40 

La monja 12:00  15:50  18:10  20:20  22:30  00:40 

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

Mamá y Papá 00:45 

Teen Titans Go! 12:10  17:30 

Megalodon 12:00  19:30  22:00  00:30 

¡Vaya bichos! 12:30 

Alpha 16:00  18:10  20:20  22:30        [VOSE] 20:20 

Los increibles 2  12:20  18:20

Mamma Mia: Una y otra vez 16:00

Hotel Transilvania 3 18:10

El mejor verano de mi vida 20:15        [dj.] 18:20

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema
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 Del 16 al 18 de novembre se ce-
lebrarà a Can Gassol la setena edi-
ció del Mercat del Film. Aquesta 
és una jornada de projeccions al 
voltant del cinema i l’audiovisual 
que va néixer amb la voluntat de 
convertir-se en punt de trobada 
dels creadors audiovisuals locals. 
Ja s’ha obert el període de convo-
catòria per participar en aquesta 
sisena edició.

Es busquen peces de tots els gè-
neres de fi cció i no fi cció (curtme-
tratges, videoart, videoclips, docu-
mentals, anuncis, etc.) de màxim 
15 minuts de durada i realitzats o 

Compte enrere pel Mercat del Film

produïts a Mataró. La data límit per 
presentar els treballs videogràfi cs 
és el 15 d’octubre.

A la passada edició es van pro-
jectar projectes de factura mata-
ronina en diferents formats: web-
sèries, videoclips, curts de fi cció, 
documentals, vídeos de publici-
tat, entre d’altres, que va perme-
tre copsar el moment actual de la 
producció local.

El Mercat del Film Vol.7 està or-
ganitzat conjuntament per l’asso-
ciació Hotel Elèctric i el M|A|C de 
la Direcció de Cultura de l’Ajun-
tament de Mataró. 

  

Pregunta de la setmana
En quina pel·lícula van coincidir 
per primer cop Javier Bardem i 
Penélope Cruz?

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

Resposta del núm. 1832
"Los lunes al sol"

Guanyadors:
• Janire Lahuerta Prado
• Joan Lluís Vilà Fabregà

RECOLLIU LES
ENTRADES

DIRECTAMENT
A LES TAQUILLES
D'OCINE ARENYS

Més informació a:
www.totmataro.cat/cinema

UNA SECCIÓ
PATROCINADA PER

Concurs de Cine
2 entrades dobles

S'hi poden presentar tots els gèneres de ficció de màxim 
15 minuts de durada i realitzats o produïts a Mataró 

núm. 1834 del 14 al 20 de setembre de 2018
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La cartellera dels "cines" sempre a un 
clic a www.totmataro.cat/cinema

Cinemes Les estrenes

TODOS LO SABEN

La pel·lícula que va obrir el festival 
de Cannes d'aquest any ens explica 
la història de la Laura, que torna de 
l'Argentina al seu poble natal, a Espanya. 
La visita comporta un sotrac important 
que canvia la vida dels protagonistes.
Direcció: Asghar Farhadi.
Intèrprets: Penélope Cruz,  Javier Bar-
dem,  Ricardo Darín,  Eduard Fernández.
130 min.

BOOK CLUB

Quatre amigues comparteixen el plaer 
de la lectura i pertinença a un club 
de lectores on el llibre escollit és '50 
ombres d'en Grey'. La lectura d'aquest 
conegut llibre puja de to tot el que els 
passa a les amigues. 
Direcció: Bill Holderman
Intèrprets: Diane Keaton, Jane Fonda,  
Candice Bergen,  Mary Steenburgen,
86 min.

LOS AMORES COBARDES

L'Eva és una torna a la seva ciutat 
natal per passar les vacances d'estiu.  
L'espera la família però no s'hi esperava 
trobar a en Rubén, qui solia ser el seu 
millor amic fins que un dia el noi va de-
cidir tallar el contacte inesperadament. 
Sense explicacions.
Direcció: Carmen Blanco
Intèrprets: Blanca Parés, Ignacio Mon-
tes, Anna Coll Miller, Tusti de las Heras.
96 min.

UNA CASA, LA FAMILIA 
Y UN MILAGRO

Quatre germans que tenen el pare en 
coma acorden vendre la casa fami-
liar per solucionar els seus problemes 
econòmics. El progenitor desperta 
sobtadament i ara els toca fer mans i 
mànigues per mirar de recuperar la llar.
Direcció: Augusto Fornari
Intèrprets:  Valentina Chico,  Marco Co-
nidi,  Libero De Rienzo,  Luigi Diberti.
103 min.

AL AIRE PATOS

En aquesta producció xinesa es narra la 
història de dos aneguets perduts, que 
no saben com fer la migració cap al sud 
i que reben l'ajuda d'un ànec, mascle 
i solter, que es pren l'èxit del viatge 
com un repte personal. Una pel·lícula 
d'animació tendre, sobre animals i que 
ens mostra la solidaritat entre espècies 
i diferents.
Direcció: Christopher Jenkins
82 min. 

THE PREDATOR

Tornen les històries d'aquesta saga amb 
el personal revaloritzat: els caçadors 
són ara més forts, més intel·ligents i més 
mortals que mai i fins i tot han millorat 
genèticament. Entren en acció i podríem 
estar davant el final de l'espècie.
Direcció: Shane Black
Intèrprets: Olivia Munn,  Boyd Holbrook,  
Trevante Rhodes,  SK. Brown.
101 min.
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Pantalons "màgics" amb efecte corrector
MSMode, la botiga per a 'curvys' de Mataró Parc, presenta aquesta exitosa col·lecció

Moda: Redacció

 Els pantalons MAGIC són un èxit 
a MSMODE, principalment gràcies 
al seu efecte corrector, donat que 
dóna forma al ventre i els glutis. La 
marca creu en aquest producte i 
ha realitzat millores amb l’objec-
tiu de llençar una nova col·lecció 
MAGIC amb quatre models de 
pantalons que tindran l’etiqueta 
MAGIC SIMPLICITY.

Fets per a sentir-se sexi i cò-
moda, tots els pantalons MAGIC 
SIMPLICITY tenen quelcom màgic. 
Cada pantaló té una funcionalitat 
diferent. La base del pantaló és 
la mateixa per a tots els models: 
un teixit de qualitat elàstic. I allò 
més important, per a cada silue-
ta un model de pantaló MAGIC 
SIMPLICITY en funció de les ne-
cessitats de la morfologia de la 
clienta.

Exemples:

BOOST: marca la cintura i puja 
els glutis.
LIFT: costures del darrere en forma 
de cor; efecte push-up.

SCULPT: cintura alta, amb pinces 
per modelar i corregir la forma de 
ventre i glutis.

SLIM: millor ajustament a nivell de 
cames amb reforçament interior 
per subjectar el ventre.

núm. 1834 del 14 al 20 de setembre de 2018Publireportatge
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Gastronomia: Redacció

 Els boletaires estan d’enhorabona. Des 
del mes de juliol ja s'han anat trobant ro-
vellons i ceps, i s’espera una molt bona 
temporada. El Solsonès, la Cerdanya i el 
Berguedà són les primeres comarques 
que han omplert ja la cistella. “Aquest any 
tothom podrà agafar bolets”, asseguren 
els boletaires que ja han pogut trobar els 
primers bolets de tardor.

Segons els experts en meteorologia, la 
clau està en el fet que la temporada s'ha 
avançat uns quinze dies respecte als anys 
anteriors als llocs on ha plogut bastant. 
Després d’una primavera i un estiu poc 
habituals, l’inici de temporada es preveu 
molt millor que el de 2017, per molts un 
“any desastrós”.

Els camagrocs ja comencen a puntejar i, 
segons els experts, el que pot costar més 
de trobar ara al principi és precisament 
un dels bolets estrella a la majoria de 
plats de tardor: el rovelló. Tot i que els 
boletaires ja veuen fl uir el cep de forma 
important, “potser li costa més i tardarà 
més que la resta”, expliquen. 

El que també millora és la previsió a res-
taurants i hotels de muntanya. Ja durant 
el pont de l’11 de setembre l’ocupació va 
arribar fi ns al 85% en alguns municipis 
de Lleida per l’arribada de boletaires, i 
s’espera una bona temporada, tant pels 
que van a la caça del bolet com pels que 
prefereixen menjar-los als restaurants 
de la zona.

Bolets abans 
d'hora

taulataulaA taulataulataula
Bolets abans 

taula
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Els bolets del Maresme
Sis són les varietats que més destaquen en la pro-
ducció boletaire de la comarca. D’una banda tro-
bem els ja citats rovellons esclata-sang, un dels més 
populars de la zona; de l’altra els ous de reig, un 
bolet poc amant del fred, de gust dolç i olor suau; 
els populars i famosos ceps; els mítics rossinyols; 
les versàtils trompetes de la mort; i fi nalment els 
carlets, un bolet tardà i de carn abundant, ideal per 
fer conserves.

Les pluges han 
avançat la temporada

Una autèntica passió
L'anar a buscar o caçar 
bolets –se'n diu de les 
dues maneres– és una 
autèntica passió per mi-
lers de catalans, que es-
peren la temporada de 
tardor per anar al bosc i 
omplir els seus cistells.

Sabies que...?
A altres territoris d'Es-
panya s'està estenent la 
cultura d'anar a buscar 
i cuinar bolets quan no 
n'hi ha tradició.

Els bolets, 
a la cuina

Per gaudir dels bolets de la millor manera, val la 

pena tenir presents aquestes vuit varietats i com es 

poden cuinar per aprofitar-ne millor les propietats. 

Rovelló: és el bolet més popular, més apreciat per 

fer a la brasa que no per a guisats. N’hi ha de di-

verses espècies i en trobem d’agost a desembre.

Camagroc: és un bolet de carn prima, grogosa i 

perfumada, i és molt fàcil de cuinar. Adient en un 

simple sofregit de ceba, per acompanyar plats de 

pasta i arròs. Sec, es conserva durant molt temps.

Fredolic: és de mida reduïda i de carn blanca, prima 

i trencadissa però molt gustosa. Té una gran tradi-

ció en la cuina catalana però el seu inconvenient és 

la seva fragilitat, que fa que sigui difícil netejar-lo.

Llenega: és de textura melosa i suau i n’hi ha de 

dos tipus: la blanca, de zones més altes, i la negra. 

És molt apreciada a la Catalunya central i s’associa 

als guisats de vedella, però també es pot cuinar 

a la brasa.

Trompeta de la mort: si us agraden les salses, 

aquest és el vostre bolet! És de textura dura i fi-

brosa, de manera que cal saltar-la o coure-la bé 

per tal que no quedi gomosa. 

Cep: És un bolet molt versàtil que ofereix moltes 

possibilitats a la cuina: es pot menjar cru, en car-

paccio, cuit, saltat, fred...

Rossinyol: té una textura especial i molt de gust de 

bolet, amb poca quantitat de rossinyols s’aconse-

gueix molt sabor. Demana poca cocció i s’adapta 

molt bé a tot tipus de receptes.

Ou de reig: té una forma curiosa, com la d’un cap 

que sobresurt de l’esponja. Es pot menjar tant 

cru com cuit, és un dels bolets més apreciats per 

menjar sense coure. 

núm. 1834 del 14 al 20 de setembre de 2018

Tot a taula 1,2 bolets.indd   3 12/09/2018   16:17



enricemg

guanya
el premi de
THE OPEN PIZZA

"Rossinyols amb pernil ibèric i ous pochè"

cuinetes_amb_tu

guanya
el premi de
SEIS SENTIDOS

"Amanida du Figuier"

galofre70

guanya
el premi de
el pati guanyabens

"Rissotto de ceps"

dollyandhoney

guanya
el premi de
CA LA CECI

"Meriendas de verano"

CONCURS

Tot a taula 3,4 Instagram 1.indd   2 12/09/2018   16:59



noemi_rog

guanya
el premi de
TASTA TU

"Medallones de ternera con salsa de foie"

mirimay_food

guanya
el premi de
GAUDIUM

"Tartar de salmón y aguacate"

yolacuisine

guanya
el premi de
TUBAU

"Ensaladilla rusa"

folgarona

guanya
el premi de
LA BOHEME

"Paella a Mataró"

#totataula

Tot a taula 3,4 Instagram 1.indd   3 12/09/2018   16:59



Opta a premis als establiments 
coŀ laboradors:

Aquesta setmana   
7 premis més!      

Participes cada setmana del 

Concurs i estàs segur que la teva 

foto és de les millors de 

#totataula ?

Vols saber abans que ningú si has 

guanyat algun dels premis del Tot 

a Taula?

Entra el dijous al web 

www.totmataro.cat/totataula 

i sabràs abans que ningú quins 

són els guanyadors de la 

setmana anterior!

CONCURS

#totataula

AA taula

Tot a taula 5 Instagram premis.indd   2 12/09/2018   17:30



Ingredients
• 4 figues grans o bé 8 petites

• 100g de xocolata negra

• 1 canonet de vainilla

• 1 canonet de canyella

• 2 estrelles d'anís

• 4 culleradetes de sucre de canya integral

Elaboració

1. Escalfa mig litre d’aigua amb el sucre, la 

vainilla, la canyella i l’anís estrellat. Deixa 

que bulli a foc lent durant 5 minuts, reme-

nant constantment.

2. Tot seguit, incorpora-hi les figues i deixa-les 

al foc 5 minuts més.

3. Escorre-les amb una escumadora i col·loca-

les en un plat. Serveix.

4. Talla la xocolata a trossos petits, posa-la en 

un cassó juntament que has reservat i fon-la 

a foc lent sense deixar de remenar.

5. Un cop fosa la xocolata, cobreix la fruita i 

serveix-la immediatament.

C. Nou, 27, Mataró · T 937 903 040

FIGUES AMB XOCOLATA CALENTA

Les figues són una deliciosa fruita de temporada, 
que comença a arribar a les nostres botigues a 
finals d’agost, principis de setembre. Les nostres 
figues es conreen a Alguaire, Lleida, i són de la 
varietat ‘Coll de Dama’.

En aquesta recepta, te les proposem amb xocola-
ta; un ingredient que té més propietats benefici-
oses com més alt és el seu índex de cacau. Així, 
quan la proporció de cacau és propera o superior 
al 70%, conté una gran quantitat d’antioxidants, 
magnesi i fòsfor.

Recepta patrocinada per: 

LA RECEPTALA RECEPTA
DEDE

17

Aquesta és un d'aquells webs de receptes que, si hi vas 
a parar, és normal que repeteixis. No ens deixem només 
guiar pel nom www.lesputesreceptesdelaiaia.com perquè 
té molt més encant. És un directori amb centenars de re-
ceptes i  bona part de totes les especialitats de la cuina 
tradicional catalana amb dos criteris bàsics: per una ban-
da t'explica les coses com ho faria una octagenària, amb 
consells i especifi citats, posant els trucs sobre la taula. 
De l'altra, la iaia en qüestió és malparlada de mena i les 
paraules malsonants i renecs farceixen tot el receptari.

La pàgina web

les putes receptes de la iaia

núm. 1834 del 14 al 20 de setembre de 2018

Tot a taula 6 veritas.indd   3 12/09/2018   17:35
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 Els arcs característics de la Nau Gaudí, en esplendor

Fa una dècada els mataronins desco-
brien que Antoni Gaudí havia disse-
nyat part del conjunt de la Cooperativa 
Obrera Mataronesa ubicat al carrer 

Cooperativa. Tot i estar catalogat com a monu-
ment historicoartístic de l’Estat des del 1969 i 
Bé Cultural d’Interès Nacional per la Generalitat 
des del 1982, pocs sabien que aquell conjunt 
era un dels primers treballs que Antoni Gaudí 
havia realitzat només acabar els seus estudis 
d’arquitectura a Barcelona. 

La redescoberta venia de l’any 2002, quan, gràcies 
a la celebració de l’Any Internacional Gaudí, el con-
sistori decidia promoure la rehabilitació l’edifi ci i la 
restitució a càrrec de l’arquitecte Manuel Brullet i 
Tenas de les parts malmeses de la nau de blanqueig 
i els lavabos. Precisament aquests dos últims espais 
eren els que el jove Gaudí havia dissenyat el 1878 per 
encàrrec de l’industrial Salvador Pagès, un reusenc 
amb qui Gaudí tenia una estreta relació i que com-
partia els seus ideals socialistes i cooperativistes.

Un projecte utòpic

El projecte de Salvador Pagès a fi nals del segle XIX 
era ambiciós: construir el conjunt fabril de la coope-
rativa incloent-hi edifi cis d’ús industrial, espais soci-
als i habitatges. Acabat de forma parcial el 1883, el 
projecte mai va acabar de realitzar-se i només van 
construir-se dos dels trenta habitatges projectats 
per als treballadors, uns sanitaris i la nau destinada 
al blanqueig de cotó. 

Deu anys d'un
Gaudí desconegut  REPORTATGE

Text: Anna Galdon

Fotos: Daniel Ferrer

El 2008 la ciutat presentava la remodelació de 
la Nau Gaudí. Obria com a telecentre i servei 
d’ocupació jove

Tot repor nau gaudí ok.indd   2 12/09/2018   17:43
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 Marga Cruz 

visitants 
l'any 20102.964 visitants 

l'any 20179.538

Aquesta última nau, caracteritzada per la puresa 
de les seves línies, els 13 arcs parabòlics de fusta i 
la coberta dissenyada amb una volta enlairada, es 
convertiria en el primer edifi ci construït per l’arqui-
tecte modernista i l’únic no promogut ni per la bur-
gesia ni per l’església, sinó per una de les primeres 
cooperatives obreres del tèxtil.

Gaudí, Km 0

La funcionalitat del disseny i les solucions arquitec-
tòniques utilitzades al projecte mataroní marcarien 
l’estil de l'arquitecte Antoni Gaudí, qui empraria 
de nou recursos com el de la volta enlairada en 
obres com la Casa Vicens o la Finca Güell. Aquest 
reconeixement va servir perquè ara fa cinc anys, el 
2013, es fi rmés la "Declaració de Mataró", un ma-
nifest amb què els propietaris i representants de 
disset obres de Gaudí es comprometien a protegir, 
donar a conèixer i promoure la recerca sobre el lle-
gat de l'arquitecte. Anomenat ‘Consell Gaudí’ era 
també el naixement del ‘quilòmetre 0’, un concepte 

que defi nia una ruta per les obres de construïdes a 
la demarcació de Barcelona i que tenia com a punt 
de partida Mataró.

La declaració es va fi rmar coincidint amb el 130è 
aniversari de la construcció de la nau mataronina, 
fet que va ajudar a posar al mapa l'última obra del 
llegat d'Antoni Gaudí a la qual s'ha donat valor. 
"Tot i que els edifi cis tenen potència individualment, 
la suma dóna importància al llegat de l'arquitecte 
modernista", explicava aleshores l'historiador d'art 
i exdirector de l'Espai Gaudí de la Pedrera Daniel 
Giralt-Miracle.

Ara bé, en aquests anys els fi rmants de la 
declaració s'han reunit tres vegades i han tirat en-
davant el projecte d'un portal informatiu en línia, 
però poc més. Les veus més crítiques apunten que 
els diferents fi rmants actuen per separat per tal de 
preservar, cada un, els interessos dels edifi cis que 
representen. Per tal de gestionar l'obra de Gaudí,  
els experts reclamen una fundació que actuï pels 
interessos de l'obra gaudiniana en general.

Des del 2010 la Nau Gaudí ha rebut prop 
de 65.000 visitants:

Reportatge
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 Lluís Bassat presentant una de les exposicions a la Nau Gaudí  Arxiu 

paraules de l’alcalde de l’època Joan Antoni Barón, 
amb l’arribada “temporal”, de la col·lecció del publi-
cista Lluís Bassat. 

I és que, tot i que actualment la ciutat hagi accep-
tat que la Nau Gaudí i el Museu Bassat formen un 
tàndem indivisible, la col·lecció d’art contemporani 
s’havia d’instal·lar a l'antiga farinera Ylla i Aliberch, 
a tocar de l'N-II i de la ronda Barceló. El projecte, 
que no es va materialitzar mai per la crisi econòmi-
ca, va convertir la Nau Gaudí en alternativa i, amb 
el temps, en espai expositiu i seu defi nitiva del fons 
artístic del publicista.

L'espai, en l'actualitat

Gràcies al fons artístic (força eclèctic) de la col·lecció 
del Museu Bassat han passat per la Nau Gaudí al-
guns dels noms més destacats de l'art contemporani. 
Sense anar més lluny, aquest 2018 l'espai s'omplia 
d'obres escultòriques de fi gures punteres del segle 
XX com Manolo Hugué, Pau Gargallo, Juli González, 
Joan Miró o el mataroní Perecoll, o de peces fetes 
per personatges tan destacats com Eduardo Chillida 
o Robert Müller.

Des del 2010 la Nau Gaudí ha rebut prop 
de 65.000 visitants:

En el cas mataroní, però, cal reconèixer que les 
iniciatives esmentades han permès que, en només 
una dècada, la Nau Gaudí hagi passat de ser un espai 
arquitectònic completament desconegut a referent 
de la ciutat. En només una dècada l'espai ha servit 
com a catalitzador turístic i reclam als recorreguts 
ja establerts (com ara les guies modernistes o del 
gènere de punt), i ja es presenta a l'exterior com un 
dels reclams més importants de la ciutat. 

Les dades facilitades per l'Ajuntament així ho cor-
roboren: dels prop de 3.000 visitants que va rebre el 
complex l'any 2010 –any en què s'inaugurà el Museu 
Bassat– s'ha passat als 10.000 anuals els últims anys. 
En total, prop de 65.000 persones en els deu anys 
en els quals la Nau Gaudí ha estat oberta al públic. 

Pel que fa a aquest 2018, la previsió és que continuï 
la tendència a l'alça: només en el primer semestre 
han passat per la Nau Gaudí més de 5.000 visitants.
 

Seu de la Col·lecció Bassat

La consolidació de l’espai de la Nau Gaudí i, sobre-
tot, els seus usos, no van estar exempts de polèmi-
ca. Des del novembre de 2010 la nau és la seu de 
la Col·lecció Bassat a Mataró, però la remodelació 
d’ara fa deu anys no va estar pensada a tal efecte. 
L'espai, que es va pensar com un concepte diàfan 
per deixar al descobert els arcs parabòlics caracterís-
tics de l’obra gaudiniana, va quedar més “opac”, en 

Gargallo, Chillida o Miró 
han passat aquest 2018 
per la Nau Gaudí
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'30 minuts' mataroní sobre Rodalies

TV3 emet diumenge el darrer documental de Clack que aborda l'estat de la xarxa 
ferroviària aborda les possibilitats d’un canvi de gestió en un futur proper 

Audiovisual: Redacció

 El programa '30 minuts' emet 
el diumenge dia 16 un reportatge 
sobre l’estat actual de la xarxa de 
Rodalies, incloent-hi també els 
trens de mitja distància, i les seves 
perspectives de millora en un futur 
immediat just quan es compleix 
una dècada de la gran crisi que va 

afectar el sistema a fi nals de 2007, 
arran d’un esvoranc a l’estació de 
Bellvitge que va col·lapsar la xarxa.
El reportatge, produït per Clack i 
dirigit per Joan Salicrú, certifi ca 
l’existència de seixanta afectacions 
horàries en un dia feiner qualse-
vol a la xarxa, si bé detalla que el 
gruix dels problemes tenen lloc 
a les línies de fora de Barcelona.

En aquest sentit i davant les 
reiterades queixes dels usuaris, 
'Propera parada, Rodalies' explora 
la possibilitat que una companyia 
diferent de Renfe es faci càrrec 
del servei tenint en compte que 
la competència correspon a l’ad-
ministració catalana des del tras-
pàs efectuat l’1 de gener de 2010.

De fet, el programa certifi ca la 

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

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

SERVICIO EXPRESS
DESATASCOS, LIMPIEZA E
INSPECCIÓN DE TUBERIAS

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

+ IVA

AMB EMPENTA
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Altres aspectes que es mencionen en el documental són el gran 
nombre d’usuaris que fan servir el servei sense pagar-lo així com 
els episodis d’inseguretat i violència que es generen dalt dels com-
bois, com sovint s’esdevé en els darrers serveis dels divendres i els 
dissabtes a la línia R1 (L’Hospitalet i Mataró), en l’anomenat “Tren 
del Botellón”.

El 'Tren del Botellón'

inexistència d’un contracte-pro-
grama entre Generalitat i Renfe 
que reguli la relació entre admi-
nistració i empresa concessionà-
ria, de manera que des de fa set 
anys no hi ha cap cobertura legal 
clara a l’operació de l’empresa es-
tatal a Catalunya. També s’explica 
que, malgrat la capacitat de mul-
tar inclosa en el traspàs, en aquest 
període cap dels 176 expedients 
oberts per la Generalitat a Renfe 
ha derivat fi nalment en una multa 
que hagi estat cobrada. 

El tema de les inversions
'Propera parada, Rodalies' repassa 
l’evolució de la xarxa a Catalunya 
en els darrers quaranta anys, en 
els quals només s’ha construït el 
ramal a l’actual T2 (1975) i s’ha 
convertit en ús per a passatgers un 
tram d’una antiga línia de merca-
deries, les actuals R7 i R8 (2005). 
En aquest sentit, se subratlla que 
durant el mateix període Madrid 
va procedir a una gran modernit-
zació de la seva xarxa, amb 65,2 
nous quilòmetres.  

Precisament també en l’àm-
bit de la inversió, el programa 
reconstrueix l’esforç inversor fet 
per l’Estat espanyol i aclareix que, 
si bé la percepció ciutadana és que 
s’ha invertit poc en ferrocarril a 
Catalunya en les darreres dèca-
des, les dades aportades per la 
Cambra de Comerç confi rmen que 
en els darrers 30 anys la inversió 

ferroviària global a Catalunya està 
per sobre del pes de la població 
catalana respecte de l’espanyola 
(16%) i s’apropa a l’aportació de 
Catalunya al PIB espanyol (19% el 
2017). El gruix de la inversió fer-
roviària, això sí, hauria estat per a 
l’AVE, un servei que usen un deu 
per cent dels usuaris de Rodalies 
de Catalunya.

Es doblarà el nombre d'usuaris  
El programa posa èmfasi també en 

la necessitat de millorar la xarxa 
actual degut a la previsió de l’in-
crement d’usuaris de la mateixa 
–algunes veus afi rmen que es po-
dria arribar a doblar– arran, entre 
altres factors, de la disminució 
d’entre un 10 i un 15% del parc 
mòbil de vehicles quan la Zona de 
Baixes Emissions promoguda per 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
es posi defi nitivament en funcio-
nament el 2020. Un nou repte per 
a aquesta infraestructura.

 núm. 1834 del 14 al 20 de setembre de 2018
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Diumenge de Fira Animalista a Mataró
La segona edició d'aquesta jornada de SOS Animals Maresme compta amb la 
col·laboració de 45 entitats de tota Catalunya

Fires: Redacció

  Aquest diumenge 16 de setembre 
Mataró acollirà la 2a Fira Animalista 
del Maresme, la qual tindrà lloc al 
recinte fi ral del Nou Parc Central 
i s'estendrà des de les 10 del matí 
fi ns a les 20 h. La jornada l'organit·
za l'entitat SOS Animals Maresme 
i compta amb la col·laboració de 
45 associacions i entitats de tota 
Catalunya.

L'entitat organitzadora explica 
que l'objectiu de la fi ra és cons·
cienciar sobre les necessitats dels 
animals maltractats o abandonats 

de forma que pugui arribar a tot 
tipus de públic, així com donar 
a conèixer el veganisme. La fi ra 
inclourà estands on es podran 
adquirir productes pels animals i 
es podrà col·laborar amb associ·
acions que es dediquen a la cura 
i salvament d'animals.

Diferents actuacions
També hi ha programades diverses 
actuacions, que començaran amb 
una batukada a les 10.30 h des de la 
plaça Santa Anna fi ns al Parc Central 
a càrrec del grup Batukada New 
Ware de Premià de Mar. A les 12 h 

hi haurà una actuació de zumba de 
la mà de l'Escola de Dansa Pas a Pas 
de Mataró i a la tarda les diferents 
entitats animalistes explicaran com 
és la seva feina i quines actuacions 
han fet darrerament. A les 20 h la 
fi ra fi nalitzarà amb l'actuació dels 
nens i nenes de l'Escola Càsting de 
Premià de Mar.

Recollida d'aliments 
pels més necessitats
Durant l'acte es realitzarà una reco·
llida d'aliments pels més necessitats 
a l'estand de SOS Animals i també 
es podrà participar en diferents 

Empenta
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L'espai de l'economia social

L'Ateneu Cooperatiu i el MEM 
treballen conjuntament per a 
formar el professorat
 
La formació "Una economia al servei de les persones  
i el planeta" al professorat del Maresme va tenir lloc  
els dies 5, 6 i 7 de setembre

Economia Social: Redacció 

 Els passats dies 5, 6 i 7 de se·
tembre el Moviment Educatiu 
del Maresme (MEM) i l'Ateneu 
Cooperatiu del Maresme, van col·
laborar per oferir la formació "Una 
economia al servei de les perso·
nes i el planeta" al professorat del 
Maresme.

Es tracta d'una formació que 
té com a objectiu la introducció 
als principis, valors i pràctiques 
del cooperativisme i l'Economia 
Social i Solidària (ESS), un sec·
tor econòmic que promou una 
activitat econòmica amb impac·
te positiu a nivell territorial, so·
cial i mediambiental i centrada 
en les persones en comptes dels 
beneficis empresarials. A la vega·
da, també ha servit per compartir 
metodologies i eines per aplicar 
aquest coneixement a l'aula, així 
com conèixer l'experiència de les 
cooperatives d'alumnes.

La sessió organitzada conjun·
tament per les dues entitats ma·
resmenques va ser tot un èxit, 
aconseguint aplegar una desena 

de professors al Casal de Barri Les 
Esmandies. “Conèixer les eines i 
recursos del cooperativisme, serà 
de molta utilitat per empoderar 
els meus estudiant en l'àmbit per·
sonal, estudiantil i professional”, 
assegurava una de les assistents.

Educar en valors cooperatius
L'Ateneu Cooperatiu del Maresme 
aposta per aquest tipus de forma·
cions, ja que troba indispensa·
ble impactar en els alumnes per 
construir una societat amb valors 
cooperatius i sostenibles. Al llarg 
d'aquest 2018 s'han realitzat ac·
tivitats amb vora els 500 joves es·
tudiants amb una valoració posi·
tiva per part de totes les persones 
participants.

Pots consultar el programa for·
matiu de l'Ateneu Cooperatiu del 
Maresme a www.ateneucoopma-
resme.cat/agenda .

Informació de contacte
www.ateneucoopmaresme.cat 

www.facebook.com/coopmaresme 
www.twiter.com/coopmaresme

sorteigs que tenen com a premi 
cistelles amb productes vegans o un 
tatuatge valorat en 200 euros. | Red.
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COMPRA-VENDA IMMOBILIÀRIA

¿LE URGE VENDER su piso? dispo-
nemos 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
MATARÓ-ESTACIÓ. Pis en venda 
amb vistes al mar. 88m2 més balcó, 
3 hab (2dobles) 2 banys. Ref.6267 
Informi's!! Tlf 93.798.00.50
SE VENDE PISO, 4 habitaciones, 
73m2. C/Hermano Francisco. 
99.000€ Tlf. 696.685.879 
PÀRQUING PLAÇA CATALUNYA. Es 
ven. 690.024.088
MATARÓ- LOCAL COMERCIAL en 
venda de 75m2 en planta baixa. 
Preu 50.000€ REF.6118 Informi's!!!! 
Tlf. 93.798.00.50 
LOCAL EN VENDA 50m2. Preu: 
39.900€. 692.906.782
COMPRAMOS CASAS. Centro de 
Mataró, o garajes, locales, pe-
queños solares, etc. No importa 
estado. Buscamos cualquier sup. 
edificable para promoción de 
viviendas. También Permutas, bus-
cando la mejor rentabilidad para 
Ud. Máxima seriedad y discreción 
demostrada. Pago inmediato con-
tado. Su Casa 93.757.12.82 

TRASPASSOS-LLOGUERS

CABRILS – V. DE MAR Nau en lloguer 
de 800m2 amb 300m2 de planta 
pis amb ofi cines, pati... Ref.6268 
Informi's!! Tlf 93.798.00.50

TREBALL

BUSQUEM AJUDANT DE CUINA per 
mitja jornada, vespre/nit. Envieu 
currículum barrestaurantmataro@
gmail.com
NUEVA APERTURA MATARÓ. 
Necesitamos gente responsable y 
con ganas. Perfi l comercial / tele-
marqueting. 977302307

TREBALL

SE NECESITA PERSONAL de apres-
to. 93.790.22.97
SE PRECISAN ASESORES comer-
ciales para oficina en Mataró. 
677.168.477
ES BUSCA OFICIALA de perruqueria 
(Argentona). 675.941.368
TITULAT EDUCACIÓ INFANTIL. 
S’ofereix per a cangurar nens. 
Disponibilitat horària. 605.645.386
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA, cuida-
do mayores. Disponibilidad horaria. 
688.292.601
SEÑORA BUSCA TRABAJO limpi-
eza, plancha, cuidado mayores 
(conocimientos sociosanitarios). 
Referencias. 698.495.910
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
Mañanas. 687.099.964
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza, 
canguro, cuidado mayores. Interna, 
externa, horas. 697.619.715
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA, cocina, 
camarera, peluquería. 698.651.709
CHICA BUSCA TRABAJO, cuidado 
mayores. experiencia. 631.844.207
BUSCO LIMPIEZA, CUIDADO de 
niños. 671.213.757
CHICA BUSCA TRABAJO cuida-
do abuelos, canguro, limpieza. 
698.202.635
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
661.006.015
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza. 
Tel. 632.894.287

PROFESSIONALS

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa. 
Havaneres, cançó marinera. Festes 
majors, festes de carrer, festes pri-
vades, casaments, etc. Informació 
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com 
CASAMENTS. SOPRANO posa el cant 
a la teva cerimònia. Fes que aquest 
dia tan especial sigui inoblidable. 
625.947.230 Rosa 

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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ELS ANUNCIS
ECONÒMICS

VALEN

i amb 10%de descompte

sortirà a la REVISTA I A INTERNET

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

eltot

PROFESSIONALS

SE HACEN OJALES y se ponen bo-
tones. Tel. 93.790.82.32  
REFORMES DE LA LLAR AL MILLOR 
PREU. Cuines, banys, terres, etc. Un 
bon equip de professionals al millor 
preu. 677.592.739
R E F O R M A S ,  O B R A S , 
REPARACIONES, albañilería, elec-
tricidad, 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, manteni-
ments, autoritzats per el transport 
de residus (ADR), inspecció clave-
gueram. 93.750.20.71 /93.750.63.77 
KERATINA A DOMICILIO 35€. 
656.716.236
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. 
Reparaciones, instalaciones. 
Agua, gas, electricidad y boleti-
nes. 610.565.628 /93.799.64.77
MUDANZAS, PORTES, MONTAJE /
desmontaje muebles. Desde 20€/
hora. 698.645.233 WhatsApp
PINTOR Experiencia y Seriedad. 
Conozca nuestros trabajos en  
www.pinturasdanco.wix.com/dan-
co Tel. 672.802.951  
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados. 
607.480.942
MANTENIMENT NETEJA JARDINS. 
645.151.243
REFORMAS, ALBAÑILERÍA Y fonta-
nería en general. Presupuesto sin 
compromiso. 605180902.
MUDANCES ECONÒMIQUES. 
692.021.141
PINTOR ECONÓMICO, EXPERIENCIA 
responsabi l idad l impieza. 
Excelentes acabados. 629.988.598
INSTAL·LADOR AUTORITZAT. 
E lect r i c i ta t ,  A igua ,  Gas . 
669.067.869 info@rtornay.es

núm. 1834 del 14 al 20 de setembre de 2018www.totmataro.cat/economics PER INSERIR ANUNCIS:  www.totmataro.cat/economics

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

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

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

PINTOR PINTURA EN general y 
decoración. Económico. Salvador 
635.106.282

CLASSES

PEDAGOGA MOLTA EXPERIÈNCIA. 
Classes reforç, difi cultats aprenen-
tatge, tècniques estudi. Antònia 
693.484.186
DONO CLASSES PARTICULARS 
de F i losofia  a  estudiants 
Batxillerat. Hores i preu a conve-
nir. 618.426.054

VARIS

PERDIDO AUDÍFONOS OTICÓN 
Mataró, con estuche negro. Se 
gratifi cará 650.187.789 

CONTACTES

LAIA 48 CATALANA. 687.072.165
DÚPLEX 60€/MH. 631.286.930
NOVEDAD DARLIN 23 años. 
665.463.891
MATARÓ. LAS AMAZONAS, tu lugar 
de encuentro. 24h. 689.843.590. 
Piso privado.
ATRACTIVA, 40 AÑOS. Rubia, com-
pleta, privado y salidas. Mabel 
698.274.925
NOVEDAD NORA 21 años. 631.129.242
MASAJE TODO el cuerpo. Chicas 
nuevas. También a domicilio. 
Zona La Havana, Rda. Cervantes. 
688.019.809
¡¡LOCAL NUEVO!! Zona Pl. Catalunya. 
Antoni  Comas 5. 2 chicas. También 
a domicilio. 1h./30€, 1/2h. 20€. 
688.019.808

Econòmics
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Entitats: Cugat Comas

 Dilluns passat va fer deu anys 
exactes del dia en què els Armats 
de Mataró van ser a Roma i el Vaticà 
per segona vegada en la seva his-
tòria. Va ser, el del 2008, un viatge 
propiciat pel Mil·lenari de Santa 
Maria que renovava l'experièn-
cia que la tropa ja havia tingut el 
1986 en motiu de l'aniversari de 
la parròquia de Sant Andreu de 
Llavaneres. 147 Armats van anar 
a Roma per desfi lar a la Ciutat del 
Vaticà i ser rebuts en audiència pel 
Papa de Roma. Si en el cèlebre vi-
atge del 86 Joan Pau II havia con-
cedit verbalment als representants 
mataronins la condició de "Soldats 
de Pau", el 2008 va ser Benet XVI 
el Pontífex que va rebre un casc 

Es compleixen 10 anys de la segona anada dels Armats de Mataró a Roma, 
coincidint amb el Mil·lenari de Santa Maria 

d'armat com a record.
Jordi Romagosa és un dels 

Armats que poden explicar que 
van ser al Vaticà en totes dues oca-
sions. Ens parla de la seva expe-
riència: “A diferència de l'anterior 
ocasió [una dècada abans], que 
vam anar en autocar, aquest cop 
ho vam fer en avió i per tant molt 
més còmodament”. Romagosa és 
l'encarregat de mantenir el bloc 
de l'entitat on hi consta un repàs 
d'aquelles vivències de l'anada a 
Itàlia. El Vaticà va rebre els mata-
ronins, fa deu anys, amb un dia 
radiant i les cuirasses s'escalfaven 
fàcilment, recorda.

Dídac Benítez recorda una de 
les anècdotes de l'anada a Roma 
del 2008: “Allà hi ha homes vestits 
de soldat romà que cobren per 

Quan els Soldats de Pau van tornar al Vaticà 

Imatges de l'anada dels Armats a Roma i la ciutat del Vaticà el 2008 Armats de Mataró 

fer-se fotos amb els turistes i ens 
van veure amb malfi ança, com 
si els volguéssim treure la feina”, 
explica. L'eixam de turistes que es 
volien fer una foto amb els Armats 
de Mataró –fi ns i tot una parella 
de nuvis acabada de casar– era 
important. “Fins i tot hi havia qui 
es pensava que estàvem gravant 
una pel·lícula”, recorda Benítez.

Moltes més distàncies
Si l'audiència del Papa el 86 havia 
estat a la mateixa plaça i a l'aire 
lliure, amb contacte entre el Sant 
Pare i els Armats, fa 10 anys es va 
fer en una sala i els únics que va-
ren poder intercanviar objectes i 
paraules amb Joseph Ratzinger 
van ser l'Alcalde Baron, el rector de 
Santa Maria Mossèn Barat i Adrià 
Aguilar, escollit per ser el més jove 
de la setantena d'Armats que van 
desfi lar. El contacte, per seguretat, 
va ser molt més discret.

En els plans futurs dels Armats no 
hi ha una tercera anada a Roma si 
bé en guarden un molt bon record. 
Bona part de l'organització es va re-
colzar en Mossèn Jaume Gonzàlez-
Agàpito de qui Romagosa recorda 
com “obre moltes portes i es coneix 
tan bé el Vaticà com Mataró”.

Cultura núm. 1834 del 14 al 20 de setembre de 2018
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• Manuel de Pedrolo és considerat l'escriptor més prolífic de 
les lletres catalanes amb més de 20.000 pàgines i 128 obres.

• Té escrits de teatre, poesia, poesia visual, narrativa i novel·la, 
així com diaris, traduccions, contes i articles en premsa. 

• La seva obra es considera eclipsada per l'èxit de la seva novel-
la més coneguda, ‘Mecanoscrit del segon origen’.

• L'any 1979 va rebre el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes 
i va decidir donar l'import íntegre (500.000 pessetes) a l'As-
sociació d'Escriptors en Llengua Catalana.

• És autor d’obres tan imprescindibles com ‘Mecanoscrit del 
segon origen’, ‘Joc brut’, ‘La terra prohibida’ o ‘Totes les bèsties 
de càrrega’.

• Manuel de Pedrolo és considerat l'escriptor més prolífic de 

Literatura: Anna Galdon

 Pocs saben que Manuel de 
Pedrolo (L’Aranyó, 1918 - Bar-
celona, 1990) és un dels escrip-
tors més prolífi cs i que més va patir 
la censura. De mitjana, els seus 
manuscrits havien d’esperar cinc 
anys a ser publicats, i alguns (més 
d’una trentena) van haver de fer-ho 
més d’una dècada. Tres d’ells van 
tardar vint anys a veure la llum. 

Home de conviccions fortes, 

Mataró se suma als actes commemoratius dels 100 anys del naixement de l’escriptor 
amb actes, tallers i lectures

Pedrolo mai va canviar el seu es-
til o els seus escrits per a fer-los 
publicables. Al contrari, presenta-
va a les editorials només els llibres 
premiats, per estalviar als editors 
el feixuc procés de presentar ma-
nuscrits a censura. 

Declarat per la Generalitat Any 
ofi cial Manuel de Pedrolo, aquest 
2018 son moltes les localitats que 
dediquen actes especials a Manuel 
de Pedrolo.

Des d’ara fi ns a fi nals d’any, 

L'Any Manuel de Pedrolo reivindica la vessant 
més compromesa i idealista de l'escriptor

Manuel de Pedrolo, en una imatge d'arxiu  Cedida 

Mataró ha programat lectures 
dramatitzades, actes per grans i 
petits a les biblioteques munici-
pals, tallers familiars, vermuts lite-
raris, espectacles i actes relacionats 
amb la ciència-fi cció, gènere que 
Pedrolo va cultivar durant tota la 
seva vida. 

Premi de Ciència-ficció
Però segurament l’acte més espe-
cial serà el Premi de Narrativa de 
Ciència-fi cció Manuel de Pedrolo, 
Ciutat de Mataró. Celebrat a la 
ciutat des del 1997, el certamen 
van néixer després de l’èxit d'una 

exposició que seleccionava les 100 
novel·les més conegudes d’aquest 
gènere. Aquell interès es va mate-
rialitzar en un congrés nacional 
de fantasia i ciència-fi cció, l’His-
paCon, i, més tard, en la idea d'un 
concurs literari. L’acte de lliura-
ment tindrà lloc el 26 de setem-
bre a la Biblioteca Pompeu Fabra.

Curiositats d’una figura irrepetible

Mataró celebra el Premis de 
Narrativa de Ciència-ficció 
Manuel de Pedrolo des de 
l’any 1997

Cultura
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va omplir de gom a gom amb un 
públic molt entusiasta que va ova-
cionar i es va emocionar amb els 
castells dels de blau.

Els Capgrossos van fer el 4 de 8 
com a castell més destacat, a més 
d'altres castells de 7 com el 5, i el 4 
i el 3 amb agulla. També van recu-
perar el pilar de 5 aixecat per sota 
i es van acomiadar amb cinc pilars 
de quatre amb ikurriña.

El camí al Concurs
Dimarts els blaus van ser al Born 
on van fer 3 de 8, 4 de 8 i 9 de 7 i 
ara ja encaren el camí al Concurs 
de Castells de Tarragona. | Red.

 Més de 200 castellers dels Cap-
grossos de Mataró van passar el 
passat cap de setmana a Elciego, 
convidats a les festes d'aquesta 
localitat. En plena Rioja alabesa, 
Elciego és un petit poble d'un miler 
d'habitants plenament dedicat a 
la producció vitivinícola i a l'eno-
turisme. Els de Mataró eren els 
convidats d'excepció a les festes 
en honor a la Virgen de la Plaza. 

Un xàfec important va impedir 
que la colla maresmenca pogués 
fer la seva actuació a l'aire lliure, 
on estava prevista una cercavi-
la i la diada. Tot i això, el frontó 
de pilota basca de la localitat es 

200 castellers maresmencs ofereixen una actuació 
completa amb el 4 de 8 de castell més destacat

Els Capgrossos emocionen 
Elciego, en plena Rioja alabesa

 Entre els actes de commemo-
ració del centenari del naixement 
de Jaume Arenas i Clavell, el di-
mecres 19 de setembre Nicolau 
Guanyabens i Calvet, historia-
dor i director del Museu Arxiu de 
Santa Maria, explicarà com va ser 
la instal·lació de l'escultura de les 
Santes Juliana i Semproniana al 
fons del mar l'any 1955 i com ho 
va acollir la població mataronina.

Master-class d'aquarel·la
A més a més, el dissabte 22 de 
setembre hi haurà Master-Class 
sobre la tècnica de l'aquarel·la a 
càrrec d'Oscar Sanchís, deixeble 
dels germans Arenas i actualment 
artista de renom amb gran domi-
ni de l'aquarel·la. Al matí hi haurà 
una sessió teòrica i a la tarda una 
pràctica. Per assistir-hi cal inscrip-
ció prèvia trucant al 93.741.29.30.

El centre d'art Ca l'Arenas està 
exposant des del 13 de juliol l'ex-
posició Colors d'Aigua-Les Santes 
al mar, la qual mostra de l'excepci-
onalitat artística de Jaume Arenas 
i que fi nalitzarà el divendres 14 
d'octubre. | Red.

Dins els actes dedicats a 
Jaume Arenas

Nico Guanyabens 
disserta sobre 'Les 
Santes al Mar'

Els Capgrossos, a la localitat basca d'Elciego

Les Santes d'Arenas

Capgrossos

 Arxiu 

Els Capgrossos assagen a Plaça de Santa Anna  Arxiu 

Aquest divendres, els Cap-
grossos convoquen a assaig 
a la Plaça de Santa Anna. 
Serà el primer assaig en clau 
de Concurs de Tarragona (7 
d'octubre) i pensat per lligar 
pinyes de castells de 9 i de 
gamma extra. Al final hi haurà 
sopar per tothom.

Avui, assaig a Plaça 
de Santa Anna

núm. 1834 del 14 al 20 de setembre de 2018
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Adreça web del banner invertit:

https://theenglishcorner.es

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida (revista 1830):

JUBILACIÓ

• NO UTILITZAR aquesta butlleta per participar al concurs. Les revistes són per a tothom. Gràcies.

* El premi caduca als 30 dies

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

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

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

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

GUANYADOR DEL CONCURS PARAULA i BANNER INVERTIT:
NIL FERRER SÁNCHEZ

concursos

8:00 BA - BA
9:00 CAMINANT PER 
 CATALUNYA
9:30 REM A REM
10:00 BOJOS DE CASTELLS
11:00 MISSA EN DIRECTE DES 
 DE MONTSERRAT
12:30 LA DIADA CASTELLERA. 
 PRIMER DIUMENGE DE 
 FESTES A TARRAGONA
16:30 REM A REM
17:00 DE TEE A GREEN
17:30 LA CONVERSA
18:00 T O R N E I G  J U V E N I L 
D’HANDBOL CIUTAT D’ESPLUGUES
20:00 EN JOC
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 DIUMENGE ESPORTS
23:00 TERRITORI 
 CONTEMPORANI
23:30 DOSOS AMUNT
0:30 DIUMENGE ESPORTS
1:30 DE TEE A GREEN
2:00 REM A REM
2:30 TRAÇ DE CULTURA
3:00 GAUDEIX LA FESTA
3:30 LA CONVERSA
4:00 DE TEE A GREEN
4:30 TORNA-LA A TOCAR SAM
5:00 CAMINANT PER 
 CATALUNYA
5:30 CALIDOSCOPI
6:00 DIUMENGE ESPORTS

Dilluns 17
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
8:00 DIUMENGE ESPORTS
9:00 BON DIA AMB ALEGRIA
10:00 EL MIRADOR
12:00 DOSOS AMUNT
13:00 FÒRUM GASTRONÒMIC
14:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
15:00 EL MIRADOR
 Reemissió
17:00 AL DIA BARCELONÈS 
 NORD - MARESME
17:30 BA-BA
18:30 EN JOC
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 MATARÓ AL DIA
 Reemissió
21:30 EN JOC
22:00 MATARÓ AL DIA
 Reemissió
23:00 CARNET ESPORTIU

Dissabte 15
7:00 AL DIA BARCELONÈS NORD 
 - MARESME
7:30 CARNET ESPORTIU
8:00 MATARÓ AL DIA
 Reemissió
9:00 LA CONVERSA
9:30 DE TEE A GREEN
10:00 PÒESIA EN VIU
11:00 TERRITORI 
 CONTEMPORANI
11:30 ENTREVISTA GUILLEM 
               TERRIBAS. Premi trajectòria
12:00 MATARÓ AL DIA
 Reemissió
13:00 GAUDEIX LA FESTA
13:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
14:00 CARNET ESPORTIU
14:30 TRAÇ DE CULTURA
15:00 TERRITORI 
 CONTEMPORANI
15:30 BOJOS DE CASTELLS
16:30 CAMINANT PER 
 CATALUNYA
17:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
17:30 CARNET ESPORTIU
18:00 BÀSQUET EN JOC
20:30 CALIDOSCOPI
21:00 CAMINANT PER 
 CATALUNYA
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 TERRITORI 
 CONTEMPORANI
22:30 BOJOS DE CASTELLS
23:30 ENTREVISTA GUILLEM 
               TERRIBAS. Premi trajectòria
0:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
0:30 CALIDOSCOPI
1:00 POESIA EN VIU
2:00 DE TEE A GREEN
2:30 LA CONVERSA
3:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
3:30 GAUDEIX LA FESTA
4:00 CAMINANT PER 
 CATALUNYA
4:30 CALIDOSCOPI
5:00 DE TEE A GREEN
5:30 LA CONVERSA
6:00 TORNA-LA  A TOCAR SAM
6:30 CAMINANT PER 
 CATALUNYA

Diumenge 16
7:30 TORNA-LA A TOCAR SAM

12:00 BOJOS DE CASTELLS
12:30 CAMINANT PER 
 CATALUNYA
13:00 GAUDEIX LA FESTA
13:30 DE TEE A GREEN
14:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
15:00 EL MIRADOR
 Reemissió
17:00 AL DIA BARCELONÈS NORD 
 - MARESME
17:30 CALIDOSCOPI
18:00 BA-BA
18:30 TERRITORI 
 CONTEMPORANI
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 LA CONVERSA
20:30 MATARÓ AL DIA
  Reemissió
21:30 TERRITORI 
 CONTEMPORANI
22:00 MATARÓ AL DIA
 Reemissió
23:00 LA CONVERSA
23:30 CONNECTI.CAT
0:30 MATARÓ AL DIA
 Reemissió
1:30 LA CONVERSA
2:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
2:30 EL MIRADOR
4:30 GAUDEIX LA FESTA
5:00 ESTUDI 3
5:30 LA CONVERSA
6:00 MATARÓ AL DIA

Dijous 20
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
8:00 MATARÓ AL DIA
 Reemissió
9:00 BON DIA AMB ALEGRIA
10:00 EL MIRADOR
12:00 TERRITORI  
 CONTEMPORANI
12:30 TORNA-LA A TOCAR SAM
13:00 DE TEE A GREEN
13:30 AL DIA BARCELONÈS NORD 
 - MARESME
14:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
15:00 EL MIRADOR
 Reemissió
17:00 AL DIA BARCELONÈS NORD 
 - MARESME
17:30 LA CONVERSA
18:00 BA-BA
18:30 DE TEE A GREEN
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 TRAÇ DE CULTURA

20:30 MATARÓ AL DIA
 Reemissió
21:30 DE TEE A GREEN
22:00 MATARÓ AL DIA
 Reemissió
23:00 TRAÇ DE CULTURA
23:30 CONNECTI.CAT
0:30 MATARÓ AL DIA
 Reemissió
1:30 TRAÇ DE CULTURA
2:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
2:30 EL MIRADOR
4:30 DE TEE A GREEN
5:00 CALIDOSCOPI
5:30 TRAÇ DE CULTURA
6:00 MATARÓ AL DIA

Divendres 21
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
8:00 MATARÓ AL DIA
 Reemissió
9:00 BON DIA AMB ALEGRIA
10:00 EL MIRADOR
12:00 TORNA-LA  A TOCAR SAM
12:30 REM A REM
13:00 NITS DE CAP ROIG
13:30 AL DIA BARCELONÈS NORD 
 - MARESME
14:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
15:00 EL MIRADOR
 Reemissió
17:00 AL DIA BARCELONÈS NORD 
 - MARESME
17:30 TRAÇ DE CULTURA
18:00 BA-BA
18:15 ESTUDI 3
18:30 CREURE AVUI
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 TORNA-LA A TOCAR SAM
22:00 MATARÓ AL DIA
 Reemissió
23:00 CARNET ESPORTIU
23:30 CONNECTI.CAT
0:30 MATARÓ AL DIA
 Reemissió
1:30 CARNET ESPORTIU
2:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
2:30 EL MIRADOR
4:30 TORNA-LA A TOCAR SAM
5:00 GAUDEIX LA FESTA
5:30 CARNET ESPORTIU
6:00 MATARÓ AL DIA

23:30 CONNECTI.CAT
0:30 MATARÓ AL DIA
 Reemissió
1:30 CARNET ESPORTIU
2:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
2:30 EL MIRADOR
4:30 DOSOS AMUNT
5:30 CARNET ESPORTIU
6:00 MATARÓ AL DIA

Dimarts 18
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
8:00 MATARÓ AL DIA
 Reemissió
9:00 BON DIA AMB ALEGRIA
10:00 EL MIRADOR
12:00 MATARÓ AL DIA
 Reemissió
12:30 NITS DE CAP ROIG
13:00 REM A REM
13:30 AL DIA BARCELONÈS NORD 
 - MARESME
14:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
15:00 EL MIRADOR
 Reemissió
17:00 AL DIA BARCELONÈS NORD 
 - MARESME
17:30 BA-BA
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 CALIDOSCOPI
20:30 MATARÓ AL DIA
 Reemissió
21:30 REM A REM
22:00 MATARÓ AL DIA
 Reemissió
23:00 CALIDOSCOPI
23:30 CONNECTI.CAT
0:30 MATARÓ AL DIA
 Reemissió
1:30 CALIDOSCOPI
2:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
2:30 EL MIRADOR
4:30 CAMINANT PER 
 CATALUNYA
5:00 TORNA-LA A TOCAR SAM
5:30 CALIDOSCOPI
6:00 MATARÓ AL DIA

Dimecres 19
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
8:00 MATARÓ AL DIA
 Reemissió
9:00 BON DIA AMB ALEGRIA
10:00 EL MIRADOR

Programació facilitada per mataró Televisió

TV
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Previsions astrològiques per 
DHANNA ASTRÒLOGA Diplomada 

per l’Associació d’Astrologia de Catalunya. 

www.totmataro.cat/horoscop

Horòscop
Àries (21/3 al 20/4)

Els béns compartits poden ser focus 

de conflicte amb la parella o familiars. 

La situació et porta a fer les coses 

d'una manera diferent per no caure 

en errors del passat.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Si fa un temps que estàs una mica 

estancat o a l'espera de quelcom im-

portant, s'inicia un període que els 

engranatges de la teva vida es comen-

cen a moure. Tot comença a rodar.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Obligacions domèstiques o familiars 

poden allunyar-te d'activitats que 

normalment t'agrada practicar. Tot 

són etapes però pots aprofitar el 

moment per conèixer-te millor.

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

Hauràs de tenir una mica més de 

paciència, les coses no van tan de 

pressa com el teu cap, però si actues 

de la forma adequada i amb valors, les 

possibilitats d'error, minven.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Tot i que disposes d'una bona dosi 

de paciència, no pots controlar el 

que sents. Si perds els papers, no 

li donis més importància i mira de 

posar solució al problema.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

El sector domèstic et pot propor-

cionar satisfaccions. Comptes amb 

ajuts per part de la família. Dies de 

celebracions i de possibles viatges o 

desplaçaments fora del comú.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Instint a flor de pell, que et porta a 

cercar nous horitzons, sigui físics o 

espirituals. Amb la parella pot ha-

ver-hi diferències d'opinions que 

haureu de gestionar.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Els assumptes de la llar, et demanen 

energia. Pots haver de batallar per 

una casa, que creus fermament que 

et pertany. Per sort, comptes amb 

una dosi extra de paciència.

Bessons (21/5 al 21/6)

Et pots veure cercant informació dels 

teus ancestres i remenant papers i 

objectes antics per cercar respostes. 

Et reafirmes davant els que t'imposen 

altres filosofies.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Per contrast, mentre veus el que volen 

els altres, saps millor el que no vols 

tu. Sents la necessitat de perfilar 

els teus propis objectius de cara a 

la tardor/hivern.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Tot i que sempre és interessant fer-

ho, si cerques el moment adequat per 

donar-te a conèixer, exposar la teva 

obra o per expressar-te, ara estàs 

ple de força, aprofita-ho.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Encetes una nova etapa vital amb il-

lusió. Si bé hi ha cosetes que no et 

permeten veure més enllà dels mesos 

vinents, et deixes portar i fas cas al 

teu impuls més intern.

www.facebook.com/dhannaastro

dhannaastro@hotmail.com
Tel. 722 67 23 43
Consulta a l'Hospitalet
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Enric Punsola: “La pólvora és com un big bang”
Parlem amb l'artista, que inaugura aquest divendres 14 la mostra 'Orígens'  
al Museu del Càntir, que es podrà veure fins al 4 de novembre

Enstrevista: Anna Galdon

 Presentes 'Orígens'. Tornar 
als inicis per evolucionar? 
Exacte. Busco nous orígens: per-
sonals, pictòrics i a nivell de for-
ma. El punt, la línia o la corba em 
permeten evolucionar.

I tot fet amb pólvora. Perquè 
aquesta tècnica?
Amb la pólvora trenco amb tot 
el que havia fet fins al moment. 
Tenia una trajectòria figurativa, 
realista, i no estava còmode, ne-
cessitava trencar. La pólvora em 
permet 'rebentar' tot el que havia 
fet i crear un nou caos. És com un 
big bang: una gran explosió que 
crea quelcom nou. 

L'exposició s'ha vist a Mataró 
i Vilassar, però hi ha novetats.
Hi ha peces totalment noves amb 
les quals intento buscar altres 

formes de trobar color. Amb pól-
vora fins ara els resultats eren mo-
nocromàtics, i tenia ganes de veure 
com es plasmava el color amb les 
explosions. Per seguir evolucionant 
volia buscar nous rastres de cre-
mada, noves formes. Per aquest 
motiu he començat a provar amb el 
collage, perquè depenent del gra-
matge i del tipus de paper surten 
resultats diferents. 

Collage i pólvora?
És un procés molt experimental 
en el qual canvio el paper neutre 
per papers enganxats, i el resultat 
són unes cremades més fortes. 
No m'ho esperava: es destrossa 
una part important del collage. 
Jugo amb l’atzar, i el resultat és 
un descobriment.

Com reacciona el públic?
La gent se sorprèn molt, sobre-
tot quan expliques el procés i la 

tècnica. Crec que té una bona 
acollida, tant per xarxes com a les 
exposicions. A nivell estètic s’en-
curioseixen per les textures, pel 
procés. És divertit, sobretot entre 
la gent gran.

Reaccionen diferent?
Els més grans m'expliquen que ho 
feien de petits. No és difícil trobar 
pólvora a la drogueria, i abans, 
quan no hi havia restriccions, la 
gent en tenia a casa. Els fa il·lusió 
veure el resultat de les explosions 
i acostumen a comentar-m'ho.

Artísticament, el següent pas 
és seguir experimentant en 
aquesta línia?
Així és, la intenció és provar nous 
materials i seguir amb aquesta tèc-
nica. Provar amb noves textures de 
paper, amb fusta, amb plantilles 
diferents. Investigar més i seguir 
creant amb pólvora.

Argentona
www.totmataro.cat/argentona

Tot Argentona 1834.indd   2 12/09/2018   17:38



www.totmataro.cat/argentona
núm. 1834 del 14 al 20 de setembre de 2018

davant l'augment d'exemplars de-
tectat a la zona en aquestes darre-
res setmanes. Dies enrere es va dur 
a terme una actuació de control i 
seguiment, instal·lant esquers i 

 La proliferació de rates és un 
problema i l'Ajuntament ja hi està 
treballant. Argentona està inten-
sifi cant les accions de control de 
la població de rates a Can Barrau 

L'Ajuntament intensifica les accions per reduir el 
nombre d'aquests animals a Can Barrau

Argentona declara la guerra 
a les rates 

La zona de Can Barrau, on hi ha moltes rossegadores. Cedida 

verí a reixats i a punts del clavegue-
ram. Fa una setmana es va tornar 
a realitzar una exploració per tal 
d'avaluar els resultats del control 
realitzat i continuar amb la cam-
panya de desratització i seguiment.

Són desconfiades
L'Ajuntament està utilitzant pro-
ductes anticoagulants per tal que 
els efectes del verí no es produei-
xin fi ns passades diverses hores o 
fi ns i tot dies. I la raó es troba en 
el fet que aquests mamífers, quan 
descobreixen un nou aliment, el 
seu comportament varia, ja que 
es tornen molt desconfi ats davant 
la novetat. 

Així, primer el tasta un compo-
nent de la comunitat i, en cas que 
mori, hi ha un rebuig de tots els 
membres. | Redacció

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

25 ANYS
13.000 IMMOBLES GESTIONATS

www.sucasa.es

4129

www.sucasa.es

4129Pl. Cuba, 48, Mataró 
Tel. 937 571 282 
info@sucasa.es

2225.000€ T

CASA CON GARAJE
Ref. 12921 JUNTO RONDAS: Atención!!! Entorno agrada-
ble y tranquilo de casitas. Bonita casa en 1 planta por 2 calles. 
Muy soleada. 130m2 bien distribuidos. 3 habit. (2 dobl). Sala 
estar +salón com., patio 40m2. Cocina óptimo estado. Baño 
compl. con ducha + aseo. Calefacción. Arm. emp. Lavadero 
y trastero. Garaje (2 vehíc).Vivienda en perfecto estado!!

T248.000€

PISO + PARKING
Ref. 12925 JTO. AL MAR: Situación privilegiada. Reciente 
construcción. Vivienda 85m2 a estrenar. Impecable, perfec-
ta distribución y luminosidad. 3 dorm. (2 dobl). Salón com. 
24m2. Balcón/terracita con vistas mar. Cocina prácticamen-
te nueva. 2 baños compl. (1 suitte). Parquet. Calefac. Carp. 
roble. Arm. empotr. Aire Acondic. Parking con trastero.

T290.000€

OPORTUNIDAD
Ref. 12928 CENTRO: Calle semipeatonal cerca mar. Bonita 
casa reciente construcción. Planta baja + 2 alturas y buhardilla 
con solarium. 160m2 + local 20m2 con aseo. Garaje 1 vehículo. 
1ª PL: Salón comedor. Cocina off., 1 dorm. y baño. 2ª PL: 2 habit. 
dobles, baño suitte y armarios emp. Buhardilla + terracita/sola-
rium 15 m2. Calefacción. Aire Acond. Suelos gres!!

CASA PER REFORMAR
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registre la sol·licitud de la moció, 
en la que expressen que “Martínez 
no ha estat capaç de justifi car els 
fets que demostrarien la utilització 
de material de l’ajuntament per 
a fi ns particulars” i apunten que 
aquest fet invalida moralment a 
l’encara Alcalde. 

També els regidors del seu propi 
grup han expressat desconfi ança 
envers l’Alcalde.  La moció té tots 
els números de prosperar.

El debat, el dia 21
Dijous passat els grups munici-
pals de 9SV, ERC, C’s, PSC i PP van 
presentar formalment una moció 
de censura que es farà efectiva, si 
no hi ha cap canvi, durant el ple 
extraordinari que tindrà lloc el dia 
21 de setembre a les 12 hores, mo-
ment en què serà sotmesa a votació 
pels membres que conformen el 
plenari de l'Ajuntament de Sant 
Vicenç de Montalt. La proposta 
de moció exposa que, en cas que 
prosperés, l’alcalde seria Javier 
Sandoval Carrillo (PSC). | Red-ACN 

 Miquel Àngel Martínez ja té 
l’esperada moció de censura en 
contra. Han passat tres mesos des 
que al juny es va fer públic el cas 
que afectava el ja expresident del 
Consell Comarcal i Alcalde de Sant 
Vicenç de Montalt. Una fi ltració als 
mitjans de comunicació posava en 
entredit les obres de casa seva, que 
hauria fet amb recursos municipals 
segons es desprèn d'una conver-
sa gravada amb un treballador de 
l’Ajuntament. Dies després que 
esclatés el cas, Martínez anunci-
ava que deixava la presidència de 
l’òrgan comarcal –empès pel seu 
partit, el PDCAT– però anunciava 
que volia mantenir-se al capdavant 
de l’Ajuntament de Sant Vicenç. 
Martínez va parlar d’una “conxor-
xa” en contra seva. 

Ara l’oposició ha acordat la mo-
ció de censura que ja va esgrimir a 
inicis d'estiu, un mecanisme que, 
en cas de prosperar, suposarà un 
canvi d’Alcalde a pocs mesos de 
les pròximes eleccions.

L’oposició ja ha entrat per 

S'uneix en moció de censura contra Miquel Àngel Martí-
nez i proposarà el socialista Javier Sandoval de batlle

L'oposició farà fora l'Alcalde 
de Sant Vicenç de Montalt

 Illa Fantasia, a Vilassar, va acollir 
diumenge el 36è aniversari solidari 
de Radio Teletaxi, que va recollir 
uns 10.100 quilos de menjar que es 
destinaran al Banc dels Aliments. A 
aquesta xifra s'hi hauran de sumar 
els productes recollits a les emisso-
res de Santa Coloma de Gramenet, 
Tarragona i Mataró, on es calcula 
que se'n van recaptar uns 2.000 
quilos més. 

Al macroconcert solidari 
d'aquest diumenge hi van ac-
tuar "de forma desinteressada" 
una trentena d'artistes, entre ells 
Antonio Orozco, Miguel Poveda, 
Merche, Demarco Flamenco, Nyno 
Vargas, Maki, Gertrudis o Jordi 
Ninus. El preu de les entrades era 
de 14 euros fi ns al 8 de setembre 
i de 16 el mateix dia i els tiquets 
només eren vàlids entregant un 
lot d'aliments no peribles al Banc 
dels Aliments, que es va situar a 
l'entrada del parc.

Els assistents van poder com-
binar els concerts amb les 
instal·lacions del parc aquàtic. 
Paral·lelament, els oients que no 
hi eren van poder fer les seves apor-
tacions solidàries d'aliments pels 
estudis de Ràdio Teletaxi. 

En una festa a Illa Fantasia 
que va ser tot un èxit

Radio Teletaxi recull 
10.000 quilos de 
menjar solidari

Miquel Àngel Martínez deixarà de ser alcalde

El festival solidari  Cedida 

 Daniel Ferrer 

Maresme núm. 1834 del 14 al 20 de setembre de 2018
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P

PPRIMERA

PLANTA

SELECCIÓ D'IMMOBLES

Baixada de les Espenyes, 11, Mataró
630 879 572 // 606 070 098

82828756

V-1172. Cirera.
En exclusiva! Vivenda de 80 metres amb 
molta llum i exterior. Menjador gran amb 
terrasseta. Cuina independent amb ga-
leria. 3 habitacions.1 bany. Terrassa su-
perior de 40 metres. Habitatge amb tots 
els serveis a peu de carrer.

147.000€

V-1171. Havana
De revista! Immoble de 92 metres. 
Ascensor. Menjador amb grans fi-
nestrals. Cuina independent nova. 
Galeria annexa. 3 habitacions amb 
armaris a mida i d'un gust exquisit. 
2 banys. Pàrquing per a cotxe gran 
i traster.

248.000€

V-1168. El Torrent.
En exclusiva! Edifici de 3 pisos en ven-
da amb inquilins de recent construcció. 
Planta baixa amb jardí de 70 metres.1° 
de 65 metres més terrassa. Dúplex de 149 
metres amb 2 terrassetes. Ascensor amb 
entrada directa a cada pis. Rendibilitat alta 
i amb inquilins solvents i sense problemes. 
Contractes de curta duració.

645.000€

V-1162. Cirera.
Espectacular casa amb 4 habitacions 
dobles, cuina office de 25 metres, 1 
bany i 1 aseo, gran despatx i local de 
140 metres i terrassa a nivell de saló de 
140 metres. Per a grans famílies que 
busquin espais amples.

412.000€

V-1179. La Cornisa.
Casa a quatre vents de construcció re-
cent de 275 metres útils i amb piscina. 
Menjador gran, cuina de 50 metres, 
5 habitacions, 3 banys i estudi. Zona 
enjardinada de 350 metres. Celler. A 5 
minuts del centre de la ciutat

515.000€

V-1173. Vallveric.
En exclusiva! Immoble de 100m 

cantoner. Menjador gran amb sor-

tida a terrasseta. Cuina indepen-

dent. 4 habitacions. 2 banys com-

plets. Pàrquing i piscina.

255.000€

UNA IMMOBILIÀRIA DIFERENT

www.primeraplantavimat.com
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població resident a l'estranger ha 
augmentat a tots els municipis del 
Maresme llevat de Sant Iscle de 
Vallalta i Tordera, tot i que ambdós 
es mantenen en la mitja dels mu-
nicipis amb més migració.

Més homes que dones
Fins a l'any 2014, el nombre de 
dones resident a l'estranger va ser 
superior al d'homes, però a partir 
del 2015 les dades es van capgirar. 
El registre d'aquest any mostra un 
51,06% d'homes davant un 48,94% 
de dones. El nombre de nous ins-
crits manté els resultats amb un in-
crement d'un 7,77% d'homes (409 
nous inscrits) i un creixement del 
6.58% per a les dones (336 noves 
inscrites). | Red-ACN 

 El darrer informe de l'Observa-
tori de Desenvolupament Local del 
Consell Comarcal situen el nombre 
de maresmencs i maresmenques 
residents a l'estranger en 11.116, 
un 7,18% més que l'any passat. 
Els principals països de destí són 
França, l'Argentina i Alemanya, tot 
i que en els darrers anys hi ha hagut 
un auge de migracions a Irlanda, 
Noruega i Gàmbia. D'altra banda, 
els països que han registrat una cai-
guda en el nombre de maresmencs 
són Turquia, Filipines i Cuba.

Les xifres d'enguany posicionen 
el Maresme com la quarta comar-
ca catalana amb major nombre de 
persones residents a l'estranger, 
gairebé el triple del volum regis-
trat el 2009.

Mataró és líder
Dels municipis del Maresme, 
Mataró és el que registra un ma-
jor nombre de residents a l'es-
tranger, amb 3.113 persones, se-
guit de Calella (841), Premià de 
Mar (836), Pineda de Mar (727) 
i El Masnou (567). El nombre de 

Un informe del Consell Comarcal situen França, 
l'Argentina i Alemanya com a principals destinacions

Pugen un 7 per cent els 
residents a l'estranger

 Llavaneres ha estrenat la primera 
ruta Vila Florida, la qual comunica 
els diversos espais verds de la ciu-
tat com els Jardins Passi i el Parc 
de Can Riviere. La iniciativa forma 
part del projecte Viles Florides del 
qual el poble en forma part.

La ruta està marcada per uns 
plafons que marquen el recorregut 
des dels Jardins Passi, on es tro-
ben més de 45 espècies d'arbres i 
més de 100 plantes, i segueix pel 
Parc del Monument, el Parc de 
Can Caralt, el Parc de Can Riviere, 
el Parc de Ca l'Alfaro i, fi nalment, 
la Glorieta del Turó.

Segona ruta aviat
La Regidoria de Promoció Econò-
mica i Turisme de Sant Andreu de 
Llavaneres té l'objectiu d'estrenar 
una segona ruta abans de la Fira de 
Tardor, la qual passarà pel Parc de 
Jaume Brutau, el Parc de la Llorita, 
el Passeig dels Eucaliptus, el Molí 
d'en Cabot, l'Església antiga i l'er-
mita de Sant Sebastià.

Instal·la panells indicatius 
en aquests espais 

Llavaneres fomenta 
els espais verds i els 
jardins

Cada cop més maresmencs resideixen fora

Un dels espais verds  Cedida 

 Cedida 

Nous destins

Els darrers anys hi ha 
hagut un auge de 
migracions a Irlanda, 
Noruega i Gàmbia

Maresme núm. 1834 del 14 al 20 de setembre de 2018
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És guia turístic de la ciutat de Mataró per a turistes i rutes guiades

Xavier Amat,
ensenyant la ciutat

Mireia Camacho

 El Xavier Amat és un periodista i guia turístic 
mataroní. Va començar el seu treball com a guia el 
2014, durant la celebració del tricentenari del 1714, 
ja que Amat va escriure el llibre Elisabet Cristina 
de Brunsvic. La reina dels catalans a Mataró i va 
trobar que el fet de comunicar i la seva labor com 
a periodista no s'allunyava pas del seu interès pel 
periodisme cultural.

Es va formar com a guia turístic a la Barcelona 
Guide Bureau i ara fa visites guiades explicant les 
curiositats històriques que no gaires coneixen so-
bre Mataró. “Ens hem de creure més la ciutat en què 
vivim, no qualsevol ciutat pot presumir d'haver vist 
néixer personalitats com Puig i Cadafalch o gaudir 
d'edificis de Gaudí”, ens comenta.

Amat afirma que la major part del públic que vi-
sita Mataró són els mateixos mataronins, però cada 
cop hi ha més gent de fora. Les seves visites guiades 
tenen el seu toc personal, que procuren ser diver-
tides i alhora interessants i educatives. “El sentit de 
l'humor és important, no cal atabalar la gent. El que 
més agrada són les anècdotes i els detalls que no 
apreciem quan caminem pels carrers de la ciutat, 
la funció del guia és fer veure aspectes que no s'ha-
vien parat a pensar amb les presses del dia a dia.”
Cal tenir en compte que les visites guiades que ofe-
reix Mataró són en gran part gratuïtes i adaptables 

al públic al qual va dirigit. “Podem trobar dos nivells 
de públic: un més general i un altre més especialitzat 
com visites per escoles o per gent gran. Depenent 
del públic cada visita s'adapta a les necessitats”, 
explica el guia.

Els destacats que cal visitar

En Xavier considera que hi ha tres imprescindi-
bles que tot mataroní hauria de visitar: “Els més 
destacats serien la Torre Llauder, que mostra la 
part romana de la ciutat, la Capella dels Dolors i 
la casa Coll i Regàs”. També considera que cal vi-
sitar les col·leccions i exposicions que ofereix la 
Nau Gaudí, el Museu de Mataró i Can Marfà. “Pots 
passar un dia sencer fent turisme per Mataró i en-
cara et faltaria temps per veure-ho tot”.

Apunts

Defineix-te: Tastaolletes.

un llibre: Nosaltres dos, de Xavier Bosch

una pel·lícula: Cinema Paradiso, de Giuseppe 
Tornatore 

un viatge: Alsàcia

un somni: La llibertat

un repte: Tenir un mes seguit de vacances

un referent: Pep Sivilla.

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

PISO REFORMADO CON ASCENSOR: 
Totalmente exterior muy soleado, 2 hab. 
(antes 3), baño con ducha,  puertas de roble, 
suelos gres, calefacción. (C.E. EN TRÁMITE)

PISO DE GRANDES DIMENSIONES CON PK Y 
TRASTERO : Ascensor, 100m2, 4 hab., baño y 
aseo,  salón 30m2 con balcón exterior, carpin-
tería exterior aluminio..(C.E. EN TRÁMITE).

PISO DE GRANDES DIMENSIONES CON 
ASCENSOR:  120M2, 4 hab. 2 dobles, cocina office, 
galería, baño compl y aseo reform, salón 28 m2, sue-
los gres, carp. ext. aluminio blanco.(C.E. EN TRAMITE) 

PISO REFORMADO CON ASCENSOR: 3 
hab. 1 doble, baño con bañera, cocina, galería, 
balcón exterior, a.a bomba calor. Puertas cere-
zo, vistas  mar y montaña (C.E. EN TRÁMITE).

CASA CON PARKING Y LOCAL COMERCIAL 
DE 25M2:  3 hab.+ buardilla,  2 baños comple-
tos en suite, 1 aseo,   cocina fórmica y galería 
anexa, terraza. (C.E. EN TRÁMITE).

Ref. 2514 
Z. PERAMÀS:

151.000€

Ref. 2508
Z. LLUIS COMPANYS:

199.000€

Ref. 2512 
Z. PZA. CATALUNYA:

172.000€

Ref. 1433
Z. CENTRO:

290.000€

  

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

EXCELENTE VIVIENDA 116M2+ 40M2  AL- 
TILLO:  Refor., tza solárium 12m2 +  otra 40m2, 
salón 25m2, chim., coc. off. galería, 3 hab. dobl, 
2 baños.1 vecino (ANTES 239.000€) (C.E. TRÁM).

Ref. 4488
Z.           ROCABLANCA:

229.000€

T

TT

Ref. 4448
Z. PUIG I 
CADAFALCH:

174.900€

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

Ref. 4509
Z. ROCABLANCA:

222.000€

AHORA

CASA CON PARKING Y LOCAL COMERCIAL CASA CON PARKING Y LOCAL COMERCIAL Ref. 1433 T

PISO DE GRANDES DIMENSIONES CON PK Y PISO DE GRANDES DIMENSIONES CON PK Y EXCELENTE VIVIENDA 116M2+ 40M2  AL- EXCELENTE VIVIENDA 116M2+ 40M2  AL- T

PISO DE GRANDES DIMENSIONES CON 

TT

T

T

T EXCELENTE PISO CON PK TOTALMENTE 
REFORMADO:  3 hab., 1 suite, 2 baños com-
pl., cocina off. y galería, suelos parquet, as-
censor, zona comunit. (C.E. EN TRÁMITE).

Ref. 2515
Z. VIA EUROPA:

265.000€

5365

T. 937 965 148
Rda. Francesc Macià, 28 (esqu. c/Castaños) · Mataró
inmobiliariacym@ono.com
www.cymgestionesinmobiliarias.com
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MATARÓ.
C/ Sant Josep, 66
(cant. el Torrent, 57)

280.000 €MATARÓ - Centre

130m², 2 habit, 2 banys, 1 lavabo, cuina americana, saló-menjador, 
xemeneia, hidromas., aa/cc, tanc d’alumini i terres marbre. Cale-
facció, terrassa, etc... Acabats d’alt standing!!! T 151445

TRÍPLEX DE DISSENY SITUAT AL COR DE MATARÓ!!

PIS FAMILIAR PERFECTAMENT COMUNICAT!

180.000 €MATARÓ - Eixample

Torre de 212m² en parcel·la de 700m², jardí i piscina. 5 habit., 2 banys, 
2 de servei, cuina office, saló-menjador, calefacció, carp. alumini i sòls 
de gres aa/cc, porxo... Boniques vistes al mar!! T250283

PRECIÓS XALET AMB AMB JARDÍ I PISCINA SENSACIONALS!

435.000 €MATARÓ - Urb. La Fornenca

Vol vendre
o llogar? 
Valoració 

professional
gratuïta.

Venem o 
lloguem 
amb les 

màximes
 garanties.

118m², 3 habit, 1 bany, cuina offi  ce, saló-menjador, balcó, aa/cc, 
calefacció, galeria, terres gres, tanc. alumini, etc... Gaudeix dels 
benefi cis de viure molt a prop del centre!! T 151468

PLANTA BAIXA REFORMADA AMB SOL TOT EL DIA!

173.250 €MATARÓ - Peramàs

83m² costat  Pl. Granollers. 3 habit., bany complet, cuina offi  ce 
i saló, gran fi nestral. terres gres, portes lacades de fusta tan-
caments d’alumini. Ascensor. Per entrar-hi a viure!!! T 151393

PIS A 5 MINUTS DE LA PLATJA EN ZONA PRIVILEGIADA!

254.520 €MATARÓ - Havana

95m², 4 habit., 1 bany,  lavabo, cuina offi  ce, saló, balcó-terrassa 
amb vistes al mar! Terrat comunitari, traster terres gres i portes 
i fi nestres de fusta. Pàrq. opcional. Vine a veure’l! !!! T 151039
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93 757 83 83

info@finquescastella.com
www.finquescastella.com

45 anys ens avalen. 
Serietat i eficàcia 

al millor preu.

850 €MATARÓ - Centre

120m², 1ª  planta: 2 habit. + gran estudi, 1 bany, cuina oberta, sa-
ló-menjador,  gran terrassa 70m2, etc... Bones vistes!  Serveis al 
teu abast: comerços, metges, farmàcies, bancs, etc...!! T110631

PRIMER PIS TIPUS  DÚPLEX AMB TERRASSA DE 70M2!!

Vol vendre
o llogar?  
Valoració 

professional
gratuïta.

Venem o 
lloguem 
amb les 

màximes
 garanties.

1.200 €MATARÓ - Centre

GRAN ÀTIC DÚPLEX TOTALMENT REFORMAT!!
110m², 3 habit, 2 banys complets, cuina americana, saló-menja-
dor, calefacció, sòls marbre, portes de fusta i tanc d’alumini. etc... 
2 precioses terrasses 15m²! Immillorable situació!!! T110455

1.300 €MATARÓ - Centre

GRAN ÀTIC  AMB ANTASTIQUES ZONES VERDES AL VOLTANT!
Pis amb ascensor, 170m², 4 habit., 2 banys, 1 lavabo, cuina offi-
ce, saló, aa/cc, calefacció, terres parquet, terrassa, traster, etc...
Pis mloblat. Vistes espectaculars!!!!  T110602

1.650 €ARGENTONA - Centre

CASA COMPLETAMENT REFORMADA EN UNA SOLA PLANTA!
150m²,  3 habit.  (1 suite), 2 banys, cuina office, saló-menjador, 
aa/cc, calefacció, parquet, etc... Garatge 150m² i jardí 420m²! 
Situació excel·lent, a ple centre!!!  T202777

650 €MATARÓ - Centre

75m², 3 habit, 1 bany reformat, cuina office, saló-menjador, tanc 
alumini, etc...Amb molt llum natural durant moltes hores! Immillo-
rable situació! Vols viure a escassos minuts de la platja?T110640

LLUMINÓS PIS BEN SITUAT A POCS MINUTS DE LA PLATJA!!
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