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LÍNIA VERMELLA  
L'agressió d'un grup ultra el dia de la  

manifestació per la unitat d'Espanya a Mataró 
afegeix graus de tensió social a la ciutat 
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• TASACIONES GRATUITAS, sin compromiso

• Presentación de estudio y plan de venta gratis.

Le entregaremos un informe por escrito donde le 
incluiremos un estudio de mercado, con el valor 
de su propiedad y la forma de rentabilizarla y 
obtener el mejor precio por ella.

¿VENDE SU PISO?
...PUES YA TIENE

UN REGALO

SÓLO POR ENCARGARNOS LA VENTA
LE REGALAMOS:

Cédula de habitabilidad.
Certificado energético.

25 ANYS
D’EXPERIÈNCIA
+ DE 13.000 IMMOBLES GESTIONATS

N. 1 EN VENDES

www.sucasa.es
+ Informació + immobles + fotos

54.000€

ATENCIÓN INVERSORES
Ref. 12740 CERDANYOLA SUR: Piso de 1/2 
sin ascensor. Superfi cie 50m2, 2 habitacio-
nes. Comedor.  Cocina. Baño y galería. El piso 
se encuentra en buen estado general pero sin 
reformas recientes. ideal gente sola o pare-
jas. También muy enfocado a inversores que 
quieran alta rentabilidad (8,3 %).

96.000€
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 donde le 
incluiremos un estudio de mercado, con el valor 
de su propiedad y la forma de rentabilizarla y 

¿VENDE SU PISO?
...PUES YA TIENE

UN REGALO

Pl. Cuba, 48, Mataró 
Tel. 93 757 12 82 
info@sucasa.es 4129

97.000€

PARA ENTRAR A VIVIR
Ref. 12794 MOLINOS: Piso 1/2 altura en zona 
tranquila y a un paso colegios, parques, medi-
cos... 80m2. 3 dorm. (2 dobles). Salón comedor 
de 20m2. Cocina en buen estado con amplia 
galería. Baño completo reformado. 2 balcones,  
Puertas roble nuevas. Suelos gres. Ventanas de 
aluminio. Vivienda luminosa y exterior.

T

54.000€

ATENCIÓN INVERSORES
Ref. 12740 CERDANYOLA SUR: Piso de 1/2 
sin ascensor. Superfi cie 50m2, 2 habitacio-
nes. Comedor.  Cocina. Baño y galería. El piso 
se encuentra en buen estado general pero sin 
reformas recientes. ideal gente sola o pare-
jas. También muy enfocado a inversores que 
quieran alta rentabilidad (8,3 %).

T 96.000€

APARTAMENTO
Ref. 12812 LA LLANTIA: Frente a parque, con 
vistas despejadas. Piso tipo apartamento (1 dormi-
torio). Ideal para personas solas o independientes. 
37m2. Comedor, cocina americana. Baño con du-
cha. 1 dormit. Balcón exterior. Muy soleado y con 
vistas despejadas. Finca con ascensor, construido 
en el año 2005. Buena compra inversores!!!

T

127.500€

PLANTA BAJA REFORMADA
Ref. 12804 JUNTO AV. AMÉRICA: Preciosa y 
acogedora planta baja reformada hasta el último 
detalle. Salón comedor con cocina integrada prác-
ticamente nueva. 2 dorm. (1 armario empotrado). 
Baño completo 4 piezas. Calefacción y A.A. Garaje 
partic.  15m2 directo a la vivienda. Suelos de gres. 
Ventanas aluminio gris. Puertas sapelly. PRÁCTI-
CAMENTE A ESTRENAR.

T

210.000€

OCASIÓN ESPECIAL
Ref. 12810 Z. CIRERA: 1er piso con entrada 
independ. como una casita. Totalmente exterior. 
120m2. planta principal: Salón com. 20m2. Cocina  
amplia. 2 dormit. Baño completo. Gran galería con 
despensa y aseo. 1ª Planta: 2 dorm. (1 ellos tipo 
suitte armario empotrado) y baño compl. y acceso 
a gran terraza soleada. Pl. parking mismo edifi cio. 

T 265.000€T

EXCELENTE VIVIENDA DE 90M2
Ref. 12769 PREMIÀ-VALLPREMIÀ: Excelente 
vivienda 90m2. Alto, exterior y perfect. orienta-
do. Conjunto residencial con piscinas. A un paso 
playa y centro. Salón comedor 26m2 (2 amb.). 
Balcón ideal veranos. Cocina amplia. Galería. 3 
habit. (2 dobl), armarios empotrados. Suelos par-
quet. Calefacción. Parking incluido en el precio. 

168.000€

PLANTA BAJA MEJOR QUE NUEVA
Ref. 12734 Z./PL. FIVALLER: Bonito piso se-
minuevo pocos años. Ascensor.  68m2 + 4 m2 
trastero. Piso esquinero muy luminoso. Salón co-
medor 24m2. Cocina  independ, galería. 2 dorm. 
Baño completo. Arm. empotr. en habit. principal.  
Sólo 5 min. a la playa.

T

66.000€

¡BUENA RENTABILIDAD!
Ref. 12813 JTO. AVDA. PERÚ: ¡Atención 
inversores!!! Buen producto por característi-
cas. Piso 1/2 altura, pocos vecinos. Distribu-
ción cuadrada sin pasillos. Aprovechando los 
espacios. Para dejarlo a su gusto. 3 dorm (2 
dobles). Salón comedor amplio. Cocina bue-
nas medidas. Baño completo. Asequible. 

T

96.000€

ATENCIÓN INVERSORES
Ref. 12786 CENTRO-CASCO ANTIGÜO: 
Bonito piso 45m2, 1 dormit. doble. Baño com-
pl. Comedor-cocina amplio y luminoso. Zona 
para tender. Vivienda reformada para entrar 
a vivir. Piso 1/2 altura sin ascensor. Excelente 
ubicación junto Sta. María, cerca de todos los 
servicios. Alta rentabilidad inversores.

T 127.500€

OPORTUNIDAD POR CARACTERÍSTICAS
Ref. 12805 CERDANYOLA: Vivienda zona ro-
deada de parques infantiles, zonas ajardinadas, 
comercios y colegios. Todos los servicios a mano. 
75 m2, salón comedor con balcón. 3 habit (2 do-
bles). Baño compl. con plato de ducha. Cocina 
independiente, galería. Suelos de mosaico. Car-
pintería exterior de aluminio. Parking opcional.

T

330.000€

ÁTICO DÚPLEX CON TERRAZA
Ref. 12713 CAMÍ SERRA: 195 m2.,  110m2 piso  
+ 40m2 estudio + 45 m2 entre terraza y balcón. 
Reformado con excelentes acabados. 3 habit (2 
dobles + vestidor). 2 baños comple (1 suitte) Am-
plio salón en estudio con chimenea y despacho. 
Comedor 28m2, balcón. Jacuzzi en la terraza 
sup. 3 pl. parking incluidas!!

T

157.500€

OCASIÓN POR PRECIO
Ref. 12778 ZONA SEMICENTRO: Opor-
tunidad por precio y cualidades!! Ascensor, 
buen piso 80m2, parking incl. Sin necesidad 
de reforma, espacios bien distribuidos. 3 dor 
(2 dobl). Salón comedor soleado. Balcón ex-
terior. Cocina actualizada, galería. Baño com-
pleto. Calefacción. Ventanas doble cristal.

T
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Opinió: Lluís Martí

Fins no fa res, la Riera 48 no coneixia, fora de l’àmbit 
festiu, gaire més que manifestacions esporàdiques 
i testimonials els dies que se celebra el Ple, gairebé 
sempre per causes justes (en el bon sentit de la pa-
raula) i amb participació justeta (en el pitjor dels sen-
tits). Sorprèn doncs, en tan poc temps, haver perdut 
el recompte de les concentracions multitudinàries 
(aquest adjectiu que semblàvem saber formular no-
més en temps de Santes) davant l’Ajuntament de la 
ciutat. Tanta persistència estàtica amb la qual a hores 
d’ara, de fet, molts ja podríem justifi car sobradament 
el nostre empadronament a la casa gran.

I així persistim, palplantats davant l’Ajuntament, una 
i altra volta en aquesta sínia eixorca que ara malda 
per pescar i enlairar algun somriure, aquesta gent a 
qui les cançonetes ja no apaivaguen els ànims sinó 
que desperten més ràbia trista. No ajuda, possible-
ment, el paisatge cru d’aquest Ajuntament de fa-
çana esgarrinxada que, més que fotografi a, esdevé 

Seguim

L’ENQUESTA

Consideres el 21-D com 
un nou plebiscit?

59,7 % Sí.
38 % No.
2,3% Ns/Nc.

JOVENTUT MATARÓ

LA PREGUNTA

Perceps la violència 
feixista com un perill?

AGRESSIÓ ULTRA

En la concentració amb espelmes de divendres passat, en rebuig de 
l'empresonament dels "Jordis" i part del govern es van poder veure 
tres pilars alçats davant l'Ajuntament.

APLAUDIT:  Bon inici de lliga a 
la Plata del femení del Joventut, 
que s'està adaptant bé a la nova 
categoria.

CASTIGAT: És trist i produeix molta 
ràbia que la violència provinent de 
l'odi amb suposada motivació po-
lítica hagi arribat a Mataró.

VOTA L'ENQUESTA A:

mataró cat

una radiografi a perfecta del petit desastre que cova 
portes endins.

Però seguim, per sort, mantenint-nos reconeixibles. 
Reconeixibles perquè malgrat que els més pacífi cs ens 
descobrim amb la sang encesa davant els embats de tanta 
estratègia d’humiliació, acabem admirant els límits in-
sospitats de resistència dels qui sabem més impetuosos. 
Reconeixibles perquè, amarats de vergonya aliena, se-
guim tancant els ulls a tota oferta d’odi, i els punys davant 
de tanta impunitat. Reconeixibles malgrat l’accelerada 
degradació de l’objectiu immediat i haver-nos de veure 
reclamant els representants  més  dignes d’una voluntat.

Perquè seguim reconeixent-nos, malgrat tanta ràbia, 
en la complicitat pulcra en cada retrobament massiu. 
No sé si parlen d’això quan parlen de sentir-se ‘poble’, 
aquest concepte del que a alguns agrada tant auto-
excloure’s per poder seguir denunciant, mare de déu 
del llautó, que se’n senten exclosos. Faria riure tant de 
postureig si no fos tan indigne i covard.

Daniel Ferrer 

Davant de tot
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BUSCANT NOMS
Comença la cursa per escollir el Mataroní de l’Any 
2012: ja es poden proposar candidats a la web:
www.mataronidelany.cat
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 Foto antiga Les portades

  La Llar Cabanellas resta actual-
ment tancada, en espera de com 
es desencalla el seu futur, lligat a 
les necessàries obres de restaura-
ció i al llegat testamentari del seu 
propietari. El seu aspecte clos ac-
tual contrasta amb aquesta imat-
ge, presa a inicis del segle XX en 
la qual es veu l'espai en plenitud 
a la seva època d'exercici com a 

Les "germanetes dels pobres"

benefi cència, quan era més co-
neguda com "les germanetes dels 
pobres".

L'edifi ci, la seva impressionant 
capella i sobretot els amplis jardins 
on podien passejar els seus asilats 
són el gran patrimoni d'un encla-
vament que roman tancat, ben al 
centre de Mataró.

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

Foto antiga 1794.indd   1 8/11/17   17:34





Societat: Laia Mulà

 Milers de persones es reunien 
a la plaça Granollers passades les 
11 del matí del dimecres 8 de no-
vembre. Sota crits de 'Llibertat als 
presos polítics' i 'Vaga general', 
els manifestants van recórrer la 
gran amplada de la Via Europa 
direcció Hospital tallant tots els 
carrils en ambdues direccions de 
la via. Encapçalada per una gran 
pancarta demanant la "llibertat a 
les preses polítiques", la corrua va 
reunir prop de quatre mil mani-
festants que, un cop dalt, es van 

El CDR de Mataró va convocar la jornada de protesta, 
que culminava amb una concentració a l'Ajuntament

proposar tallar tots els carrils de 
l'autopista.

Públic variat
Durant la manifestació s'hi van 
veure famílies senceres, infants, 
adults i gent gran, tots amb ganes 
de fer sentir la seva veu i de dema-
nar la llibertat dels polítics catalans 
que van ser empresonats fa només 
uns dies, així com de Jordi Cuixart 
i Jordi Sánchez. Amb un ambient 
ple d'indignació per la situació 
actual i les decisions aplicades pel 
govern espanyol, els manifestants 
van defensar que la jornada no es 

Prop de quatre mil persones recorren la Via 
Europa i tallen l'autopista per la vaga general

Un moment de la manifestació de dimecres passat, jornada de vaga general

La mobilització va arribar a tallar la C-32 a Mataró Oest

 Daniel Ferrer 

 Daniel Ferrer 

tracta d'una aturada, sinó d'una 
vaga general del país. Tot i això, hi 
havia molts més comerços i em-
preses en funcionament que en la 
darrera vaga del dia 3 d'octubre, 
un mes enrere.

A nivell de vaga estricta, doncs, 
el seguiment va ser molt desigual.

Seguiment baix

El seguiment laboral i la 
incidència de la vaga va 
ser majoritàriament baix

Ciutat núm. 1794 del 10 al 16 de novembre de 2017
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Agressió ultra en ple Centre de Mataró 
Diversos manifestats agredeixen en grup un jove mataroní pocs minuts després que 
acabés la manifestació per la unitat d'Espanya de dissabte passat

Societat: Cugat Comas

 Un jove mataroní de 29 anys 
va ser brutalment agredit per un 
grup provinent de la manifestació 
que s'havia fet dissabte passat a 
tarda. Segons relaten testimonis 

presencials, un grup d'una qua-
rantena de persones que era a la 
Plaça de Cuba provinent de la Plaça 
de les Tereses –que anaven amb 
banderes i provinents de la marxa 
per la unitat d'Espanya que s'havia 
acabat poc abans–  van increpar 

una parella pel seu aspecte i quan 
aquesta els va respondre es va pro-
duir una agressió en grup, amb 
cops de puny i puntades de peu 
sobre el jove.

Els fets van passar al carrer de 
Fray Luis de León i amb desenes 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat

Obertura 1-2 agressió.indd   2 8/11/17   13:56



Durant bona part del cap de setmana, Mataró va sortir a totes les 
notícies per l'agressió ultra patida pel jove mataroní. En paral·lel 
al mateix fet també es va fer evident una evident escalada de 
tensió en nombroses xarxes socials i mitjans de comunicació. 
L'acció violenta i premeditada d'un grup contra un jove va servir 
d'arma llancívola, relacionant-hi la marxa de la qual provenien 
els agressors –no identificats encara per la Policia– o la tensió 
social dels últims dies entre els blocs espanyolista i sobiranista. 
En aquest context les crides a la convivència i la calma han 
estat repetitives a Mataró. 

Escalada de tensió a 
les xarxes i a la  
societat mataronina

de testimonis entre veïns, conduc-
tors i vianants. Els agressors van 
marxar en grup pel carrer de Sant 
Benet en direcció al Pla d'en Boet, 
un cop consumada l'agressió que 
es va fer ràpidament viral gràcies a 
l'existència de testimonis visuals i 
un vídeo on s'aprecia la part final 
de l'agressió.

D'un grup d'ultradreta
Ràpidament es va poder identifi-
car els agressors com a elements 
d'un grup d'ultradreta.  A causa de 
l'agressió, l'home va resultar ferit 
de poca gravetat i va ser evacuat 
en una ambulància del Sistema 
d'Emergències Mèdiques (SEM) 
a l'Hospital de Mataró.

L'estètica de l'agredit, a qui van 
proferir insults com "perroflauta" 
o el fet que portés una samarre-
ta amb una inscripció antifeixis-
ta són elements concloents que 
l'agressió viscuda en ple Centre en 
una hora tan concorreguda com 
la del dissabte al vespre és moti-
vada per motius polítics d'odi. El 
mateix Ajuntament el va qualificar 
d'atac feixista. 

Les xarxes socials van funcionar 
d'altaveu just consumat l'atac i va 
ser a través d'aquestes que l'Alcal-
de David Bote va voler ser ràpid 
a través de Twitter: "Condemno 
rotundament l’agressió d’aquesta 
tarda i qualsevol tipus de violència. 
El cas està en mans de @mossos". 
No consta que s'hagi produït cap 
detenció.

Daniel Ferrer 

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1794 del 10 al 16 de novembre de 2017
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Rebuig popular de l'agressió feixista 
El CDR Mataró omple la Plaça de Cuba i talla la Nacional al clam de “fora feixistes 
dels nostres barris”

Societat: Cugat Comas

  La part alta de la Plaça de Cuba 
es va omplir de gom a gom diu-
menge al vespre. La convocatòria 
era del Comitè en Defensa de la 

República de Mataró i en rebuig 
de l’agressió feixista soferta per un 
mataroní de 29 anys dissabte, que 
havia començat al mateix espai. 
El silenci es podia tallar amb un 
ganivet i la indignació i rebuig per 

tot el que comporta que una acció 
així s’esdevingui a la mateixa ciutat 
prenia cos amb el crit repetit de 
“fora feixistes dels nostres barris!”. 

L’incident mataroní ha estat 
una de les notícies del cap de 

La Plaça de Cuba, plena de gom a gom

Daniel Ferrer 

Ciutat

Obertura 3-4 Concentració.indd   2 8/11/17   12:15



setmana a Catalunya i els con-
gregats es comptaven a centenars. 
L’organització va donar una xifra 
de 2.000 persones, segurament 
exagerada. Però la convocatòria 
va superar el miler segur.

Molta ràbia continguda
La transcendència de la convoca-
tòria es notava pel canvi de lloc 
habitual de les concentracions 
i el to greu de crits i intervenci-
ons. Mataró havia estat escena-
ri d’una agressió feixista. La res-
posta ciutadana prenia caràcter 
d’acció-reacció.

Només van prendre la parau-
la l’Associació de Veïns de Can 

Marchal i membres del CDR lo-
cal. Els primers ho van voler fer 
en ser l’AV de la zona on s’havia 
produït l’incident i els segons per 
denunciar “la impunitat del fei-
xisme sota la protecció de l’Estat 

espanyol”. El manifest denunciava 
que l’agressió mataronina “no és 
un fet aïllat” i l’emmarcava en la 
“permissivitat de l’estat, que té en 
el feixisme una eina de repressió”. 
Els membres del CDR van cridar a 
fer “front comú per rebutjar el fei-
xisme allà on sigui” assegurant que 
“a Mataró són presents a l’Ajun-
tament i cal aïllar el seu missatge 
d’odi”. També van apuntar a la 
responsabilitat dels mitjans de co-
municació i van assegurar que “no 
posicionar-se ara és ser còmplice 

de futures agressions”. Els crits 
antifeixistes de “no passaran” van 
cloure el petit acte.

Tallen la Nacional
Al fi nal de l’acte a la Plaça de Cuba, 
bona part dels congregats van ta-
llar durant uns minuts la Nacional 
II just davant de l’Estació. Una ac-
ció per visualitzar una mica més, 
amb afectació viària, que diumen-
ge al vespre a Mataró hi havia mo-
bilització: contra l'agressió, contra 
la violència i contra el feixisme.

Daniel Ferrer Daniel Ferrer 

El manifest

"A Mataró el feixisme és 
present a l'Ajuntament i 
cal aïllar el seu missatge 
d'odi"

núm. 1794 del 10 al 16 de novembre de 2017
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SENIORS

MOLT MÉS QUE AVIS
La tercera edat és un grup cada cop més nombrós

S
ón els grans i cada vegada representen un per-
centatge més alt de la població. Amb l'actual 
esperança de vida i el descens de natalicis, 

cada cop agafa més pes a la nostra societat el grup 
format pels anomenats sèniors, que en molts casos 
supera l'antic esquema de la tercera edat. Estan so-
bradament preparats i són molt més que avis.

Un col·lectiu cada cop més preparat  
i sa que demana un paper actiu  

en la societat d'avui en dia

SÈNIORS

ESPECIAL SENIOR 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.indd   2 8/11/17   18:55
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SÈNIORS

PER UN ENVELLIMENT SATISFACTORI
Hem d'aconseguir una bona qualitat de vida i un estat d'ànim elevat

E
s tracta, concretament, d'envellir tenint un 
elevat compromís amb la vida sent part activa 
de la societat, gaudir de bones funcions men-

tals i físiques on el cos i la ment estiguin en forma i, 
per últim, comptar amb unes bones capacitats i amb 
l'absència de malaltia. 

Cal destacar que aquest tercer aspecte es pot po-
tenciar si al llarg de la vida hem mantingut hàbits 
de vida saludables i hem cuidat el nostre cos i ment. 

Així ho explica la 'Guia per a la gent gran' elaborada 
per l'Àrea de Salut Pública i consum de la Diputació 
de Barcelona.

Tot i que de vegades algunes 
dificultats o mals no es poden evitar, 

sovint podem millorar hàbits i 
actituds del dia a dia per millorar la 

qualitat de vida

Quan diversos aspectes del dia a dia de la 
gent gran conflueixen és quan podem parlar  
d'envelliment satisfactori.

1.	 Con	ipsum	dolor	amet
2.	 cupim	jerky	leberkas,	tongue
3.	 meatball	pork	chop	short	ribs	ham	hock	tender-

loin	frankfurter.	Pig	tenderloin
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Et canviarà la cara
EN 5 MINUTS

Els tens?

EXCLUSIU
A MATARÓ DESCOBREIX

www.korrmataro.cat
Melcior Palau 8, Baix 1a   Mataró (Barcelona)   93 798 08 45 / 638 55 63 44  info@korrmataro.cat

Estètica Científica i Benestar

Sessió única: Efecte immediat en una sola sessió, 
efecte lífting: allisa i il·lumina la pell, elimina arrugues 

superficials i redueix les arrugues profundes.

Tractament d’atac i de xoc: 8 sessions durant un mes 
(2 per setmana) per efecte rejoveniment: intensa 

estimulació de col·lagen, elastina, regeneració dèrmica, 
millora de la textura i qualitat de la pell. 

Tractament manteniment: una sessió cada 15 dies. 

Abans Després

PELL FACIAL 
SANA I JOVE 
Claus per frenar 
l'envelliment de la pell

· Neteja: Mantenir la pell 
neta, exfoliada i tonifi cada.
· Hàbits de vida saludables: 
dieta equilibrada rica en an-
tioxidants, exercici físic, ho-
res de son, reduir l’estrès, evi-
tar excessos de tabac i alcohol.  
- Bona hidratació: cremes hidra-
tants, aigua, sucs de fruites….

Tractaments facials 

La pell facial és la més delicada i 
mereix una atenció especial. Per 
això, al centre KORR Mataró tro-
baràs professionals altament qua-
lifi cats que utilitzen les tècniques 
més innovadores. A partir d'una 
valoració prèvia, t’aconsellaran el 
millor tractament segons el teu ti-
pus de pell i la necessitat concre-
ta. Coolifting, Radiofreqüència, 
Microdermabrasió amb punta de 
diamant, aplicacions amb vitamines, 
minerals i Q10 són els tractaments 
facials més adequats per tenir cura 
de la pell envellida, danyada pel sol, 
amb taques i arrugues.

El procés d'envelliment deixa la 
seva empremta sobre la pell en 
forma d'arrugues i fl acciditat, 
però si la cuides diàriament es 
mantindrà sana i amb bon as-
pecte tot i el pas del temps.
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SÈNIORS

MANTENIR-SE ACTIU I EXERCITAR LA MENT
Alguns consells per exercitar les capacitats mentals

A
mb els canvis, però, arriben noves oportunitats: 
viatges, excursions, cuidar dels néts, passar 
més temps amb un mateix o gaudir d'activi-

tats en els Casals de Gent Gran són algunes de les 
moltes coses a les quals es pot destinar el temps. El 
més important: no quedar-se a casa i aprofitar per 
recuperar totes aquelles aficions que estaven apar-
cades perquè aquesta etapa pot ser una de les més 
actives de la vida.

Mantenir la ment activa promourà un envelliment 
més saludable i evitarà la ràpida pèrdua de facultats 
i capacitats mentals. Jugar a jocs de taula, fer sudo-
kus, mots encreuats, pintar mandales o fer exercicis 
de memòria són algunes activitats que marcaran la 
diferència per mantenir la ment sempre desperta. 
Sol o amb grup, l'important és mantenir-se actiu.

És per això que també és important mantenir ruti-
nes i hàbits que impliquin moure's de casa, sempre 
que ens ho podem permetre. Anar a missa –si s'és 
creient– cada dia, per exemple. 

Una bellesa activa promourà un 
envelliment més saludable i evitarà 

la ràpida pèrdua de facultats i 
capacitats mentals

Un cop s'acaba l'etapa laboral i arriba l'anhelada 
jubilació, un munt de canvis s'apoderen del dia a 
dia perquè toca canviar hàbits i rutines. 
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SÈNIORS

ELS CENTRES DE DIA
Una posició intermèdia que permet seguir amb la família

A
mb aquesta fórmula la gent gran continua 
vivint en els seus domicilis el màxim temps 
possible i realitzen diàriament als centres de 

dia activitats terapèutiques necessàries per al seu 
benestar i bona qualitat de vida. El perfil de la perso-
na que pot acudir a un centre de dia és tant aquella 
que vulgui realitzar tractaments de prevenció com 
aquella que ja tingui una patologia. Alguns centres 
tenen les seves instal·lacions adaptades i equipa-
des amb diferents tipus d’aparells per treballar les 

articulacions, enfortir els músculs... Per als centres 
de dia és important la detecció precoç de qualsevol 
patologia, ja que si s’aconsegueix treballar de manera 
terapèutica malalties com l’Alzheimer, el Parkinson o 
l’ictus, els resultats poden ser molt més favorables i 
ajuden molt a l’evolució de la malaltia.

Molts centres són residència 
 i centre de dia alhora

Els centres de dia tenen com a objectiu augmentar 
la independència de la gent gran, per això comp-
ten amb programes de tractament adaptats a cada 
necessitat de les persones grans, com per exem-
ple, programes de prevenció perquè la gent gran 
mantingui la seva autonomia el màxim temps pos-
sible, programes per a patologies com l’Alzheimer, 
el Parkinson, hemiplegies, ictus, demències, etc.

• Places de residència col.laboradores i privades
• Centre de Dia amb horaris personalitzats
• Unitat d’atenció Psicogeriàtrica
• Assistència Mèdica 24 hores
• Rehabilitació i Fisioteràpia

• Activitats psicoestimulatives
• Tallers ocupacionals
• Cuina pròpia / dietètica
• Bugaderia pròpia

CAN BOADA
centre geriàtric

c/ Pirineus 9-13, Mataró· T. 937 411 139

fent camí junts!

15
anys

www.cgcanboada.com

EL MIRADOR DE MATARÓ
RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA

GRUP VELLA TERRAFundació

Màxima Qualitat de Vida
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L'OCUPACIÓ EN PERSONES AMB DEMÈNCIA
Fer-los partícips de tasques quotidianes els fa sentir millor

É
s per tot això que des de fa un temps a la Unitat 
de Suport Especialitzat de la Residència i Centre 
de dia el Mirador de Mataró, estan fomentant 

aquest tipus d’activitats amb els Seus residents amb 
la finalitat de donar continuïtat aquelles ocupacions 
i tasques que donaven sentit a les seves vides.

Els objectius que es pretenen assolir són

- Treballar la implicació i l’ocupació en aspectes que 
tenen a veure amb la quotidianitat que es deriva 
d’”estar a casa”.
- Potenciar el sentiment de validesa.
- Estimular aspectes cognitius associats (atenció, 
orientació, discriminació, denominació).

El fet que una persona amb demència pugui ajudar 
amb les tasques de la llar el fa sentir-se útil, aug-
mentant la seva autoestima i apaivagant problemes 
conductuals que se’n puguin derivar. Alhora que 
serveix com a element distractor i d’estimulació, 
tant per la interacció social que se’n deriva, com 
per la necessitat d’utilitzar capacitats cognitives 
per fer front a l’activitat La pèrdua d’activitats 
quotidianes implica un sentiment negatiu envers 
un mateix, aquesta activitat, amb el suport profes-
sional necessari, ajuda al fet que aquesta pèrdua 
evolucioni més lentament.

núm. 1794 del 10 al 16 de novembre de 2017
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SENIORS

LA CURA ÉS LA MILLOR PREVENCIÓ
Com arribar a grans amb una pell sana i sense risc de càncer

C
uidar la pell des de ben petits pot marcar la 
diferència perquè, a la llarga, puguem evi-
tar la sequedat, les arrugues i, sobretot, les 

malalties de pell. Els experts detecten un augment 
progressiu dels casos de melanoma i alerten que les 
xifres es tripliquen aproximadament cada deu anys. 
Aquest tipus de malaltia de pell és molt comú en els 
adults i la gent gran perquè són els que han estat 
més anys exposats al sol.

Per evitar a la llarga tenir càncer de pell els ex-
perts recomanen cuidar la pell amb cremes solars 
de protecció elevada, així com no exposar-la al sol 
llargs períodes de temps. Existeixen diversos tipus 
de crema solar pensades per les diverses tipologi-
es de pell, només cal consultar al farmacèutic o al 
personal sanitari per conèixer el que ens és més 
adient. Cuidar-se al llarg de tota la vida és la millor 
prevenció per tot tipus de càncer de pell.
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SENIORS

FORMAR-SE TAMBÉ DE GRAN
Cada cop més sèniors es formen, com per exemple amb les Aules Sènior

L
es Aules Sènior de Mataró d’Extensió 
Universitària promouen des de fa ja 37 anys 
la cultura i la formació per a la gent gran. 

Pionera a Catalunya d’aquest moviment del qual 
avui dia en formen part més de 50 Aules sota les 
diverses Universitats, som un col·lectiu important 
dins la nostra societat. Les Aules Sènior de Mataró 
estan adscrites a la Universitat Pompeu Fabra i as-
seguren que volen "formar part d’aquest món que 
avança a velocitat de vertigen i ens hi adaptem a 

través del coneixement, la cultura i la convivència". 
El seu lema és "Posem en pràctica allò d’aprendre 
a fer aprendre a saber, aprendre a conviure, i en de-
finitiva, aprendre a ser, perquè creiem fermament 
que aprendre és sentir-se viu".

Les Aules Sènior tenen  
un local propi al carrer d'en Pujol,  

al cor de la ciutat

La imatge de persones d'edat més o menys avança-
da estudiant és cada cop més freqüent. Hi ha pro-
grames especials en universitats, altres que cursen 
les assignatures com si fossin joves i, també, hi ha 
programes específics com el de les Aules Sènior 
de Mataró. Es tracta d'un espai d'aprenentatge es-
pecíficament senyalat per persones ja jubilades i 
que amb els lustres ha acumulat reconeixements 
i qualificacions.
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SÈNIORS

LA IMPORTÀNCIA DE LA VIDA SOCIAL ACTIVA
Com fer nous amics i relacionar-nos durant la vellesa

M
antenir el cos i la ment actius és impor-
tant, però també ho és el fet de viure una 
vida socialment activa per ser més feliços 

al dia a dia. La manera de gaudir de l'oci s’aconse-
gueix, principalment, portant una vida social activa 

i ampliant el marc de relacions habituals més enllà 
de l’espai familiar. Tenir una vida social activa està 
directament relacionat amb una millor qualitat de 
vida en la vellesa. A més, també repercuteix en la 
salut física i mental, puja l'autoestima, disminueix el 
risc de depressió i ansietat, millora el rendiment de la 
memòria i del sistema musculoesquelètic, i molt més.

Consells per gestionar el temps lliure

Tant si sempre has estat una persona amb tendèn-
cia a ocupar el temps lliure i fer moltes activitats, 
com si t'has trobat molt ocupat per les obligacions 
al llarg de la vida, procura destinar el temps a les 
activitats que de veritat et motiven. Els experts acon-
sellen descobrir les veritables aficions de cadascú, 
consultar la programació de centres cívics, casals 
de gent gran o espais culturals, i així decidir a què 
destinar les hores del dia. És important també ser 
conscients que la soledat no és inevitable en fer-se 
gran i que hi ha molts espais on socialitzar-se, fer 
amics i compartir estones amb persones diferents. 

Després de la jubilació augmenta considerablement 
la quantitat de temps lliure del qual es disposa 
i és per això que és important evitar quedar-se 
a casa i descobrir quines activitats es volen fer i 
en quins ambients ens volem moure.
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SENIORS

DAVANT LA DEMÈNCIA I L'ALZHEIMER
Com conèixer i actuar davant dues malalties tan comuns

L
a demència senil és la pèrdua progressiva de 
les funcions cognitives, memòria, pensament 
abstracte, judici, llenguatge, capacitat per re-

alitzar tasques complexes, identificació i reconeixe-
ment de subjectes i objectes, elaboracions mentals 
objectives i canvis de personalitat, conservant intac-
tes els mecanismes d'alerta i el nivell de consciència.

La malaltia d'Alzheimer és la causa més freqüent de 
demència irreversible en adults. És un tipus de lesió 

cerebral orgànica. La seva deterioració intel·lectual 
progressa gradualment des de l'amnèsia fins a la 
incapacitat total. Es caracteritza per una atròfia ce-
rebral i un excessiu nombre de nusos neurofibrilars i 
plaques neurítiques localitzades al cervell.

El tractament

Existeixen fàrmacs que maquillen els símptomes o en 
retarden lleugerament la deterioració, però no existeix 
tractament curativo eficaç per a l'EA actualment. No 
obstant això, els cuidadors poden fer moltes coses per 
frenar l'accelerat progrés de deterioració intel·lectual 
i per millorar la qualitat de vida d'una persona amb 
demència, sigui quinasigui la seva tipologia.

Tant la demència senil com l'alzheimer són dues 
de les malalties degeneratives més conegudes i 
esteses. Ens poden tocar de ben a prop pel que cal 
conèixer com detectar-les i sobretot com tractar 
els que les pateixes. 

La pèrdua de facultats es pot manifestar en qualsevol situació
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Tractament no farmacològic

Es recomana simplificar la comuni-
cació verbal amb el malalt: parlar-li 
amb frases curtes, deixant-li temps 
perquè processi la informació i mi-
rant-li a la cara, evitar la realitza-
ció de canvis en l'entorn, encara 
que és necessari adaptar-ho per 
evitar accidents i  mantenir al mà-
xim els hàbits socials del malalt, 
entre d'altres.

Centres especialitzats

A Espai Terapèutic Maresme  ofe-
reixen Diagnòstic diferencial per 
sospita de malaltia degenerativa 
i el seu subtipus.

Aborden les manifestacions psico-
lògiques del dany cerebral i de les 
relacions cervell-comportament, 
alteracions cognitives, alteraci-
ons de l'aprenentatge, trastorn 
o patologia psiquiàtrica. També 
fan una avaluació i diagnosi tant 
en persones sanes com amb dany 
cerebral i diagnòstic diferencial 
amb l'obtenció d'un perfil clínic o 
neuropsicològic. 

Així precisen el diagnòstic, l'am-
plien per sospita de comorbiditat 
i planifiquen una intervenció ade-
quada, afinant en el tractament i 
estudiant totes les possibilitats. 
S'ajuden d'exploracions  i estudis 
rigorosos, mitjançant l’aplicació de 
proves psicomètriques i les infor-
macions aportades per la família 
o professionals derivadors.

És també important la planificació 
de les cures del pacient, de la  re-
habilitació mitjançant estimulació 
cognitiva i prioritzen la devolució 
per explicar els resultats i diag-
nòstic concret amb l'entrega d’un 
informe complet de cada cas.

núm. 1794 del 10 al 16 de novembre de 2017
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SÈNIORS

SEGON ESTABLIMENT DE LA FARMÀCIA SINDREU
Espai de Parafarmàcia i Ortopèdia davant del CAP d'Argentona

L
a seva propietària, Anna Sindreu, formada 
com a farmacèutica, ortopeda i terapeuta 
naturista, té clar que l'equip de la farmàcia i 

de la parafarmàcia està format per farmacèutics i 
tècnics farmacèutics molt qualificats. Tots ells tre-
ballaran en els dos establiments per oferir així un 
servei professional dinàmic amb un equip que està 
sempre en contacte amb el medicament.

Fa uns anys que la Farmàcia Sindreu va començar a 

ampliar els seus serveis amb més categories com, 
per exemple, la medicina natural, la dermocosmè-
tica o l'ortopèdia adaptada i a mida. Amb les noves 
instal·lacions de Parafarmàcia i Ortopèdia continuen 
evolucionant per “adaptar-se a les necessitats del 
client”, explica Sindreu.

 Inclou serveis d'Osteopatia, 
quiromassatge, podologia  

i teràpies naturals

Ja fa 40 anys que la Farmàcia Sindreu treballa al 
servei dels argentonins i argentonines per atendre 
les seves necessitats i oferir-los medicaments, pro-
ductes de dermocosmètica, medicina natural, or-
topèdia i molt més. Ara des de la Farmàcia Sindreu 
han decidit apostar per ampliar l'empresa obrint 
un espai de Parafarmàcia i Ortopèdia que inclou-
rà també serveis d'Osteopatia, Quiromassatge, 
Podologia, Dietes personalitzades, Teràpies Naturals, 
tot adaptat a les necessitats del client, explica 
l'Anna Sindreu.

Parafarmàcia i Ortopèdia 

farmàcia-ortopèdia

NOVA
OBERTURA

C. Barcelona, 26, Argentona
937 971 400
680 565 526
www.farmaciasindreu.com

C. Nou, 34, Argentona ·    936 672 705 ·    682 403 683
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medicina interna . medicina làser

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

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

Medicina interna

Hores convingudes

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

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

Eliminació de varius
crioesclerosis i làser

Eliminació de tatuatges
amb Làser Spectra

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

Medicina estètica
farciment (relleno) d’arrugues i llavis

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

www.drpereperez.es   

drpereperez@hotmail.com

1P EL TOT.indd   1 23/3/16   16:51



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
M.CENTENO (tots els dies de 8,45 a 21,45)
C/ Almeria, 77 /  93 798 50 08
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 (dll-dv 9a21. Dis  s. 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  (Dilluns a dis de 8 a 21)
Riera, 57 937 901 030 
CORONA - SUBIRANA 9 a 20,30. dis 9-13.30
Pg. R. Berenguer, 75 937 579 093
P. ROCA Dl a Dv 9 a21. Diss 9 a 13,30 i de 17-
20,30  c/Nou, 1 937 901 957
S. LÓPEZ Dl a Div: 9 a 21h. Diss: 9 a 14h
Rda. F. Mistral, 26-28 937 998 048
M.A. VIA Dl a Dv: 8,30 a 20,30. Diss 8,30 a 14,30
Ctra. de Mata, 43 937 901 828
M. FERRÉ Dl a Dv 9 a 21. Diss 9 a 14
Rda. Pres. Macià, 61-63 937 411 666

Obertes de 9 a 13,30h i
de 16,30 a 20,30. diss. 9 a 13,30

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

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.   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. Diss. 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. Diss. 
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. Diss. 9 a 14h  Via Europa, 92-B 937 995 540

Sèniors

Ha arribat l'hora

Sigui quina sigui la situació polí-
tica de Catalunya, és evident que 
es troba immersa en una creixent 
desigualtat social i precarietat la-
boral del tot inacceptables. Davant 
d'una situació potencialment con-
flictiva, cal abans que tot preser-
var la cohesió social, cercant l'har-
monia i la convivència necessàries 
per fer-ho possible, estimant per 
aconseguir-ho, que ha arribat l'ho-
ra de construir realment, de debò, 
una Catalunya segle XXI. Des del 
Moviment Sènior que defensa una 
societat per a totes les edats, cen-
trada en les persones i no en els 
diners, vàlida per a tothom, apos-
tem per posar en la marxa la nostra 
proposta de "vida local 24 hores, 
incloent-hi el treball".

La transformació digital, que cal 
estimar no ja com un futur, sinó 
com un present real poc percebut, 
permet en un entorn "glocal" de 
pensar globalment i actuar local-
ment, començar a fer possible el 
retorn en àmbits locals, d'activitats 
industrials deslocalitzades, que 
mitjançant models de producció 
robotitzats, esdevinguin econòmi-
cament i socialment rendibles. El 
primer pas per revitalitzar àmbits 
locals, podria començar per as-
solir l'autosuficiència energètica, 
mitjançant l'aplicació d'energies 
renovables, inicialment en àm-
bits de les administracions locals 
i després en els de la societat civil. 
Aquestes accions podrien generar 
una munió important de llocs de 
treball. En aquesta proposta sèni-
or, la creació d'una societat civil 
organitzada i autogestionada és 
una condició imprescindible que 
cal aconseguir.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com

Paradoxa/Oxímoron

Les emocions són ambivalents, 
contràries, contradictòries. Em 
deia una persona jove com és que 
puc ser alhora: tan tendra i tan fre-
da? Ho descobria. Era un nou co-
neixement del seu món emocional.

Les emocions són paradoxals. 
Representen i signifiquen coses opo-
sades i contràries: Estimar i odiar 
al mateix temps als pares, a una 
persona. És un fet normal psicolò-
gicament. Té diverses explicacions. 
Les paradoxes ajuden a reflexionar. 
A posar ordre a l'interior. A buscar 
una equilibració. Paradoxa és una 
paraula que ve del grec: 'para' que 
vol dir contrari; 'doxa' que vol dir 
opinió. Una cosa absurda: Si t'estimo 
per què sento odi? Si t'estimo per què 
una altra persona m'ha d'agradar?

El treball interior és Oxímoron. 
Harmonitzar dues nocions o con-
ceptes que aïlladament són con-
tràries o oposades. Em deia una 
persona: Tinc un record agrada-
ble i contradictori dels meus pro-
fessors: Tenien autoritat (que no 
m'agradava) i eren amables (que 
m'agradava). No era una parado-
xa, dues coses contràries, sinó que 
era una fusió. La paraula oxímo-
ron ve del grec: 'oxus' que vol dir 
afilat, punxegut. 'Moros' que vol 
dir esmussar (desafilar), la punta 
que penetra el que és tou.

El món de les emocions, l'hem 
d'anar transformant en oxímorons 
més que paradoxes. Una vegada 
més, anar al coneixement del nos-
tre mapa emocional. I aleshores es 
podrà ESCOLTAR per ATENDRE; 
ATENDRE per a COMPRENDRE i 
COMPRENDRE per a APRENDRE... 
Un tornar a començar i avançar 
en espiral.
 JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Apunts
psicològics
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Disfrutant de l'ordre

Buidar l'armari

No hi ha res més desesperant que 
llevar-se al matí i perdre un temps 
molt valuós pensant, o el que és 
pitjor, buscant la roba amb la que 
et vols vestir. Tenir l’armari ple de 
roba només fa que moltes vega-
des no trobem el que busquem, hi 
ha roba que queda amagada i que 
oblidem que tenim, quan intentem 
treure una cosa ens cau tot el que té 
al damunt i perdem temps fent el 
canvi de roba de temporada.

Però sé que començar a treure 
coses d’un armari a vegades pot 
costar. És per això que us deixo 
una petita llista de les coses amb 
les que podríeu anar practicant: 

1) Aquells texans que fa anys que 

no et van bé. No et martiritzis pen-
sant que abans et cordaven i ara no. 
Llença’ls! 2) Aquelles sabates súper 
fashion que no et poses mai perquè 
et destrossen els peus. 3) Coses que 
guardes pels teus fill/es. Quan els 
hi vagi bé ja estaran molt passades 
de moda (tot i que després tot tor-
na,…). 4) Barrets que et compres 
en moment d’inspiració però que 
després no et poses mai. 5) Jerseis 
de llana de coll alt que abriguen 
moltíssim. Sigues realista: aquí on 
vivim fa fred 2 dies l’any. No cal que 
ocupis mig armari amb ells. Amb 
un o dos en tens prou. 6) Roba que 
conserva l’etiqueta després d’un 
any d’haver-la comprat. 7)Roba que 
no et poses perquè té una taca que 

no saps com treure i sempre penses 
que miraràs al Youtube com es treu 
però no ho fas mai. 8) Qualsevol 
cosa del teu/teva “ex”. 9) La roba del 
gimnàs si l’únic que fas és pagar la 
quota del gimnàs, però no hi vas.

D’acord, hi ha una mica d’ironia. 
Però tot és per trencar una mica el 
gel perquè us puc assegurar que, un 
cop comenceu, ja no podreu parar 
de llençar coses. I el més curiós 
és que un cop fet us preguntareu 
perquè ho havíeu guardat durant 
tant de temps. Amb un armari més 
buit us serà tot més fàcil i podreu 
dedicar el vostre temps a coses més 
interessants.
ÀMMIA SERRA | ENJOY ORDER

www.enjoyorder.net

Familia Carrión 24/09/2017

RECONOCIMIENTO A LOS EMPLEADOS
DEL HOSPITAL DE MATARÓ

Queremos mostrar nuestro agradecimiento a todos los
empleados y empleadas.
En especial el grandísimo trabajo que realizan las ENFERMERAS Y AUXILIARES.

Creemos que no estáis lo su� cientemente compensadas a nivel económico
y sinceramente os mereceríais muchísimo más.

Vuestro trabajo es imprescindible, sois el verdadero motor del hospital.

Hacéis que vuestro trabajo brille, siendo muy e� caces, pero lo más importante 
es que sois simpáticas, agradables y muy cariñosas.

Los enfermos aparte de medicamentos lo que más necesitan es afecto y amor, 
en este sentido os ponemos un sobresaliente.

Nuestra opinión, creo que es generalizada, pero a la gente a veces le cuesta 
expresar su agradecimiento.

En este período que habéis tratado a nuestro padre, no creo que ni el rey de 
España hubiese estado en mejores manos y tan mimado.

Gracias por vuestro trabajo que desempeñáis de una manera ejemplar y seguir 
haciéndolo así.

núm. 1794 del 10 al 16 de novembre de 2017
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Dissabte 

11 

de novembre

22.00h // 
Sala Clap (c. Serra i Moret, 
6. Mataró). // 
Anticipada: 12 €. 
Taquilla: 15 €. 

FOYONE, 
UN CANTANT DE RAP AL CLAP

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

Acústiquem
Dissabte 11 novembre / 20h / L'Arc 
Cafè Cultural (c. Pujol, 26. Mataró) 
/ Taquilla inversa
Concert presentació del seu pri-
mer disc 'El dia que no ens vam 
conèixer'.

'La cambra de Melante 
(250 anys de Georg Philipp 
Telemann)'
Diumenge 12 novembre / 18h / 
Basílica de Santa Maria. Capella 
dels Dolors (Mataró) / Preu: 9€.
Primer concert de la XXXV 
Setmana de la Música Antiga de 
Mataró. A càrrec del Trio Barroc 
Cafè i Roger Junyent.

Vermut musical: 'Lorien'
Diumenge 12 novembre / 12h / Les 
Esmandies Casal de Barri (Rda. 
O'Donnell, 94. Mataró) 
Concert amb Judith Lorien a la veu, 
Pol Moyano a la guitarra elèctrica, 
Josep Antoni Molina al baix i Tito 
Torres a la bateria.

Amy’s Tribute
Diumenge 12 novembre / 20h / 
L'Arc Cafè Cultural (c. Pujol, 26. 
Mataró) / Taquilla inversa
Concert tribut a Amy Winehouse en 
format acústic a càrrec d'Aly Alma.

JazzClap: Llibert Fortuny
Dijous 16 novembre / 21.30h / 
Sala Clap (c. Serra i Moret, 6. 
Mataró) / Anticipada: 12€ (amb 
sopar) Taquilla: 5€.

Jam Session amb Llibert Fortuny, 
un dels més reconeguts músics i 
compositors de jazz de Catalunya.

TEATRE I DANSA // 

Fet a Mataró: 'Fiesta, fi esta, 
fi esta'
Divendres 10 novembre / 20.30h 
/ Can Gassol (Pl. de la Pepa Maca, 
15. Mataró) / Preu: 6€.
La clown Fanny Giraud investiga 
sobre l'esperança i la dissort.

'Clochard'
Dissabte 11 novembre / 21h / 
Teatre La Massa (Plaça del Teatre, 
3. Vilassar de Dalt) / Taquilla: 14€. 
Anticipada: 11€.
Espectacle de Grappa Teatre, direc-
ció de Paco Mir. Narra les trobades 
entre una vagabunda i un executiu.  

Guia cultural

UN CANTANT DE RAP AL CLAP

La Casa de la Música de Mataró 
organitza el concert de Foyone, 

un cantant de rap que presenta el 
seu nou disc. ‘Rico sin denuncia’ és 
el nom del seu nou àlbum el qual 
ofereix un so ple de contrastos. El 
disc repassa diferents temàtiques 
amb un fi l conductor entorn les 
refl exions de l'autor sobre com 
la creació sense recursos pot 
convertir-se en art i arribar al 
teu propi somni. L'espectacle 
va acompanyat d'una expo-
sició on artistes elaboren il-
lustracions de la seva música.
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'Un Obús al Cor'
Dissabte 11 novembre / 21h / La 
Sala (Plaça Nova, Argentona) / 
Taquilla: 13€. Anticipada: 10€. 
Un monòleg de Wajdi Mouawad, 
amb Ernest Villegas. Direcció: Oriol 
Broggi i Ferran Utzet.

'Entre el cel i la terra'
Diumenge 12 novembre / 18.30h / 
Foment Mataroní (c. Nou, 11. Mataró) 
Representació a càrrec del grup 
de Teatre Segle XX de Sant Fost de 
Campsentelles.  Dins la XIV Mostra 
de Teatre Amateur.

INFANTIL // 

Biblioteca Pública Pompeu 
Fabra (Pl. Occitània, s/n. Mataró).
Divendres 10 novembre / 18h: 
Tallers a la Biblio 'Espurnes', per 
a nens/es de 6 a 12 anys.
Divendres 10 novembre / 18h: Club 
dels Setciències: 'Puig i Cadafalch 
i el Modernisme'.
Dimarts 14 novembre / 18h: La 
Petita Hora del Conte (de 0 a 4 
anys): 'El bosc dels sentits' a càr-
rec de Marta Catalan (Devivaveu).

Biblioteca Popular Fundació 
Iluro (c. d'en Palau, 18. Mataró).
Divendres 10 novembre / 17.30h: El 
conte de la rotllana 'El Ventafocs', 
de Vivim del cuentu, amb il-
lustracions d’Ona Caussa.
Dimecres 15 novembre / 17.30h: 
Art Time: 'Especial Any Puig i 
Cadafalch', conte més taller d’ac-
tivitats plàstiques.

Dijous 16 novembre / 17.30h: Els 
Dijous a la Biblio: 'El banc blau', 
d’Albert Asensio. 

'La Maleta de la Ciència'
Dissabte 11 novembre / 12h / 
Biblioteca Municipal (c. Gran, 
3-5. Argentona)
L'Hora del conte a càrrec de Gisela 
Llimona.

'La festa dels colors'
Dissabte 11 novembre / 12h / 
Museu-Arxiu Can Caralt (Sant 
Andreu de Llavaneres)
Activitat familiar al museu amb 
visita, explicació de conte i taller 
de colors. A partir de 5 anys.

'Els arcs intel·ligents de Gaudí'
Dissabte 11 novembre / 18h / Nau 
Gaudí (c. Cooperativa, 47. Mataró) 
/ Inscripció prèvia: 93 741 29 30.
Grans i petits descobrirem les ca-
racterístiques arquitectòniques 
de la Nau Gaudí. De 5 a 12 anys.

'Akäshia. El viatge de la Llum'
Diumenge 12 novembre / 18h / 
Teatre Principal (c. Església, 45-
47. Arenys de Mar) / Anticipada: 
5€. Taquilla: 6€. 
Espectacle familiar a càrrec de la 
Cia. El Cau de l'Unicorn.

'El pastís de la mosca fosca'
Dimecres 15 novembre / 18h / 
Biblioteca Antoni Comas  (c. Prat 
de la Riba, Mataró)
L'Hora del Conte especial: titelles i 
música a càrrec d'Alquímia Musical.

Buc de contes
Dijous 16 novembre / 17:30h / 
Buc de llibres (Muralla Tigre, 31. 
Mataró).
Conte "El gigante de Glotolandia", 
Elli Woolard i Benji Davies.

XERRADES I LLIBRES /

'Kentucky, un confl icte radioac-
tiu a la Catalunya independent'
Divendres 10 novembre / 19.30h 
/ Dòria Llibres (C. Argentona, 24 
Mataró)
Presentació del llibre a càrrec de 
l'autor, Aniol Florensa, i Pep Bras.

Recital del poemari 'A punt'
Dissabte 11 novembre / 19h / Can 
Vallerià (Pg. Coromina, 32. Premià 
de Dalt)
Recital poètic amb Núria Pujolàs, 
Lali Ribera i Jordi Roig.  

'Encontres amb l’alquimista de 
Josep Palau i Fabre'
D¡umenge 12 novembre / 18h 
/ Fundació Palau (c. Riera, 54. 
Caldes d'Estrac) / Preu: 5€.
Espectacle multidisciplinar amb re-
cital, música, dansa i performance,  
que ens conduirà per l'exposició.   

'Són efectius els grups de su-
port emocional?'
Dimarts 14 novembre / 19h / 
Fundació Hospital (c. Sant Pelegrí, 
3. Mataró).
Testimonis reals de lluita i supe-
ració. Xerrada a càrrec de Sara 
Bermúdez, psicòloga.

TEATRE /

'Paradís Pintat'
Dissabte 11 novembre / 21h /  Teatre 
Monumental (La Riera, 169. Mataró) 
/ Platea: 11€. Amfi teatre: 9€.
Espectacle de la pallassa Pepa Plana, 
divertit i que connecta amb la cara 
tràgica del món. Idea original i guió 
de Ferruccio Caineo i Pepa Plana.

 SORTIM EN FAMÍLIA /

'La castanyera perduda'
Diumenge 12 novembre / 12h / 
Casal L'Aliança (c. Bonaire, 25. 
Mataró) / Preu: 7€.
Sim Salabim presenta aquest 
espectacle basat en el perso-
natge popular de la Castanyera. 
Recomanat a partir de 3 anys.
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ACTE /

Premi Iluro 2017
Dimecres 15 novembre / 19.30h / 
Ateneu Fundació Iluro (La Riera 
92. Mataró)
Proclamació del veredicte de la 
59a convocatòria del premi de 
monografi a històrica. Conferència 
a càrrec de Clara Mas.

Què és el TTIP i perquè 
aturar-lo? 
Divendres 17 novembre / 19h / Les 
Esmandies Casal de Barri (Rda. 
O'Donnell, 94. Mataró)
Xerrada de Ramón Franquesa, pro-
fessor d'economia mundial a la UB.

TALLERS I CURSOS //

Taller familiar: 'Turisme 
sostenible'
Diumenge 12 novembre / D'11 a 
12.30h / Casa Capell (Passeig Orfeó 
Mataroní, 15 - Parc Central, Mataró) 
/ Inscripció prèvia: 93.758.24.40.
Taller experimental amb els cien-
tífi cs de LAC.

Taller de mandales amb llanes
Dissabte 18 novembre / De 10 a 
13h /  Mataró / Informació i reser-
ves: 722.146.771 (Viky).

VARIS /

Plenari de Les Santes
Dilluns 13 novembre / 20h / Sala 
d’Actes de Can Palauet (c. d'en 
Palau, 32. Mataró)
Celebració del plenari, obert a tot-
hom, de valoració de Les Santes 
2017 i inici de Les Santes 2018. 

ILUDO: + que jocs
Dies 18 i 19 novembre / De 10 a 
21h / Centre Cívic Espai Gatassa 
(c. Josep Montserrat Cuadrada, 
1. Mataró)
Mostra de jocs de taula, demos-
tracions, campionats, tallers, etc. 

La Marxeta 2017
Diumenge 19 novembre / 8h / Des 
del Parc de Rocafonda (Mataró) 
/ Preu: 10€. Socis: 6€. Menors 12 
anys: 3€. Informació i inscripci-
ons: info@agrupe.cat.
30a edició de la marxa Mataró-
Canyamars-Mataró. Recorregut 
llarg: 23km. Recorregut curt: 12km. 

RUTES I VISITES //

Conjunt barroc dels Dolors
Dissabte 11 novembre / 11.30 i 17.30h 
/ Basílica de Santa Maria (Mataró) 
/ Inscripcions: 659.132.649. Preu: 
8€. Estudiants i jubilats: 6€.
Visita guiada per descobrir  l'obra 
del pintor Antoni Viladomat.

Miquel Biada, el primer 
ferrocarril
Diumenge 12 novembre / 11h /  
Des de l'Ajuntament de Mataró 
(La Riera, 48. Mataró)
Recorregut guiat pels escenaris 
relacionats amb la vida de Miquel 
Biada a la ciutat.

FESTES i FIRES //

14a Setmana Cultural de 
Cerdanyola 2017
Divendres 10: 19.15h Espai Gatassa, 
inauguració exposició de pintura, 
fotografi a i poesia. Presentació lli-
bre de poemes d'Isabel Garcia, amb 
acompanyament musical i pica-pica 
per a tots els assistents. Dissabte 
11: 10h al local de l'AV Cerdanyola, 
Simultànies d'Escacs. 10.30h 

'Les formes musicals i la ca-
talogació de les obres'
Dimarts 14 novembre / 18h / 
Col·legi Aparelladors i Arquitectes 
Tècnics (Pl. Can Xammar, 2. 
Mataró) / 5€.
Cicle de conferències "Què cal sa-
ber per gaudir d'un concert", a càr-
rec de Joan Vives, músic, locutor 
i redactor de Catalunya Música.

Documental del mes: 'Amazona'
Dimecres 15 novembre / 19.30h 
/ Cafè de Mar (c. Santa Rita, 1. 
Mataró) / Preu: 3€.
Una història fascinant entre dues 
dones. Direcció: Clare Weiskopf.

'Com ser millors pares?'
Dijous 16 novembre / 19h / Fundació 
Hospital (c. Sant Pelegrí, 3. Mataró).
Xerrada de Sandra Sánchez, psi-
còloga especialista en trastorns 
mentals, emocionals i psicosocials 
en infants i joves.

'Meditacions guiades'
Dijous 16 novembre / 19:30h / 
Buc de llibres (Muralla Tigre, 31. 
Mataró).
Presentació del llibre a càrrec 
d'Imma Castelló (autora) i Maria 
Salicrú-Maltas.

'Seqüeles de l’amor romàntic: 
el mite del fi nal feliç'
Dijous 16 novembre / 19h / 
Biblioteca Antoni Comas (Mataró)
Rosa Tirado conversa amb Maria 
Català i Emília Illamola sobre els 
personatges femenins.

CASTELLERS /

Diada Castellera Mariona 
Galindo i Lora
Diumenge 12 novembre / 12h / 
Plaça de Santa Anna (Mataró)
La Colla Castellera Capgrossos 
de Mataró acompanyada dels 
Castellers de Lleida i la Colla 
Castellera de Figueres.
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VISITA GUIADA /

'Memòria d'una fàbrica'
Dissabte 11 novembre / 17.30 i 
18.30h / Can Marfà Gènere de 
Punt. Museu de Mataró (Passatge 
de Can Marfà, 1, Mataró)
Visita teatralitzada per transpor-
tar-se a la fàbrica del gènere de 
punt a inicis del s. XX.

Diumenge 19: Festa de Cloenda 
al Parc de Cerdanyola. 11h, Dibuixa 
i acoloreix. 11.30h, Concert grup 
musical Xaranga Iluro. 12.30h, con-
centració i ball de gegants. 13.30h, 
Vermut Popular.  

VII Fira de Tardor Sant Pol
Dissabte 11 novembre / De 10 a 
20h / Quatre cantons, carrer Nou 
i Pl. de l'Estació (Sant Pol de Mar)
Fira-mercat de productes de tar-
dor. Tallers i espectacles infantils, 
infl ables, cercavila, xocolatada, 
maquillatge infantil, donació de 
sang, música i dansa, tast de vins 
i cervesa artesana, etc.

Col·legi Tomás Viñas, Cerdanyola 
Xef. Diumenge 12: al matí a Pl. 
Illa Cristina i Av. Puig i Cadafalch, 
Poesia al carrer. Dimecres 15: 19h 
Espai Gatassa, Cinema-col·loqui 
projecció del documental  "Josep 
Puig i Cadafalch". Dijous 16: 20.15h 
Espai Gatassa, Nit de Playback amb 
el grup Cana Dulce del Casal de 
Gent Gran.Divendres 17: 20.15h a 
l'Espai Gatassa, Nit del Cant Coral 
amb la coral "La Toscana" de l'As-
sociació Cultural de Cerdanyola. 
Dissabte 18: 20.15h a l'Espai 
Gatassa, Nit de Poesia. Recital po-
ètic del Taller de Poesia de l'As-
sociació Cultural de Cerdanyola. 

XIX Fira de Tardor Llavaneres
Dies 11 i 12 novembre / Pg. Mare 
de Déu de Montserrat i Plaça de la 
Vila (Sant Andreu de Llavaneres)
Fira de tardor Alimentabo, recolli-
da popular de bolets, passejades 
en poni per a infants, exposició 
de bolets, tallers, jocs i activitats 
infantils, xocolatada, etc. 

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

VARIS /

Dia Mundial de la Diabetis
Dimarts 14 novembre / Mataró
Controls de glicèmia gratuïts: de 
10 a 13h a l’Hospital de Mataró i de 
17 a 20.30h a la Biblioteca Popular 
Fundació Iluro. 18h: Xerrada 'La 
cura dels peus' a càrrec de Judith 
Rodergas, infermera.
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'Els mitjons Molfort's i la pu-
blicitat racional'
Can Marfà (Passatge Can Marfà, 1. 
Mataró) / Inauguració: divendres 
10 a les 19h. Fins al 17 de juny. 

'Pintura , fotografi a i poesia'
Centre Cívic Espai Gatassa (C. 
Josep Montserrat Cuadrada, 1. 
Mataró) / Inauguració: divendres 
10 a les 19.15h. Fins al 19 novembre. 
Associació d'artistes FusionArte.

14a edició dels Premis Puig i 
Cadafalch
Ca l’Arenas. Centre d’art del 
Museu de Mataró (c. Argentona, 
64. Mataró). Inauguració: dissabte 
11 a les 19h. Fins al 10 desembre.
Projectes participants i guanyadors. 

'Carme Serra, una mirada 
retrospectiva'
Museu Municipal Enric Monjo 
(Camí Ral, 30. Vilassar de Mar) 
/ Inauguració: diumenge 12 a les 
12h. Fins al 14 de gener. 
Gravadora i pintora barcelonina.

'Artistes per la igualtat: amb 
l'art diem no a la violència'
Biblioteca Pública Antoni Comas 
(C. Prat de la Riba, 110. Mataró). 
Inauguració: dijous 16, a les 19h. 
Del 13 al 25 de novembre.
• 'Miquel Biada i el ferrocarril'.

'Tendresa'
Casal Nova Aliança (C. Bonaire, 25. 
Mataró) / Fins al 12 de novembre. 
Obra recent de Magda Genestar.

Ma Antonia Sorinas
Les Esmandies Casal de Barri 
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) / 
Fins al 29 de novembre.
Exposició de dibuixos i pintures.

Ateneu de la Fundació Iluro 
(La Riera, 92. Mataró).
Fins al 30 novembre. 
• Concurs Internacional de Foto-
grafi a Puig i Cadafalch 2017.
Fins al 19 de novembre: 
• "Rovira Brull i el tren": col·lecció 
particular de locomotores. 

'Arran del camí Ral, de 
Barcelona a Arenys de Mar 
(1880-1920)'
Biblioteca Pública Pompeu Fabra 
(Pl. Occitània. Mataró) / Fins al 
30 de novembre.

Joel Hidalgo
L'Arc Cafè Cultural (d'en Pujol, 26. 
Mataró) / Fins al 30 de novembre.
Exposició de fotografi es, poesia 
i dibuixos.

'Retrats de la Xina'
Sala UEC Mataró (C. Nou, 29. 
Mataró). / Fins al 5 de desembre.
Reportatge fotogràfi c de Maria 
Gracia de la Hoz.

'Mosaics. Entre el mar i els 
processos creatius'
Col·legi Aparelladors i Arquitectes 
Tècnics (Pl. Can Xammar, 2. 
Mataró) / Fins al 12 de novembre.
Mosaics recents de l'artista mata-
roní Miquel Ortega.

'Un arc, un iglú, una ciutat'
Nau Gaudí (C. Cooperativa, 47. 
Mataró). Fins al 14 de gener 2018.   
Obres de la col·lecció "la Caixa" 
d'Art Contemporani.

'Els cartells de la Marxeta'
Agrupació Científi co-Excursionista 
de Mataró (Ptge. del Pou d’Avall, 1. 
Mataró) / Fins al 14 de desembre.
30 quadres originals dels cartells. 

'Josep Puig i Cadafalch. Visió, 
identitats, cosmopolitisme'
Can Serra. Museu de Mataró (El 
Carreró, 17, Mataró) / Fins a l'1 
d'abril 2018. 

Josep Puig i Cadafalch 
Biblioteca Popular Fundació Iluro 
(C. d’en Palau, 18. Mataró) / Fins 
al 30 de desembre.
Recull bibliogràfi c.

Can Palauet (c. d'en Palau, 32. 
Mataró) / Fins al 7 de gener: 
• 'Caminar sobre el gel. Èpica i dis-
funcionalitat en la pràctica artística'.
Fins al 30 de desembre:
• 'Oci a la fàbrica', proposta de 
Mariona Moncunill.

'Superfícies'
Museu del Càntir (Pl. Església, 
9. Argentona) / Fins al 26 de 
novembre.  
Exposició de pintures tàctils de 
Maria Cusachs. 

Alcoy, passaports a l'art 
(1947-1987)
Museu Arxiu Can Caralt (Sant 
Andreu de Llavaneres) / Fins al 26 
de novembre.
Exposició de pintures de l'artista 
Eduard Alcoy.

'Puig i Cadafalch al detall'
Casa Gòtica (Plaça de l’Esglé-
sia, 4. Argentona) / Fins al 26 
de novembre. 
Mostra d'obra fotogràfi ca de Consol 
Bancells.

INAUGURACIÓ /

'ClassX'
La Destil·leria (Camí Ral, 282. 
Mataró) / Inauguració: diumenge 
11 de novembre a les 12h. Fins al 
13 de desembre.  
Exposició de Jordi Prat Pons. 
Reinventa el Collage, servint-se 
de suports molts diversos. 
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17: 10h, Xocolatada amb melindros. 
17h, Tarda Cultural, amb la partici-
pació del grup de Swing, grup de 
poesia Somni i la Coral l’Arquera. 
Dissabte 18: 18h al Foment Mataroní 
(c. Nou, 11), grup de Teatre Encara 
Hi Som, presenten l’obra "La fa-
mília Reniu estiueja" de Santiago 
Vendrell. Dissabte 25: 17h,Tarda de 
Cine, especial Aniversari. Durant 
tota la durada de Festes: exposició 
de fotografi a  a càrrec del taller de 
fotografi a de la nostre Associació. 

Associació de gent gran La 
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25. 
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Actuacions: Dimarts 28 de no-
vembre a les 17h, grup de teatre 
de la ONCE amb l'obra "A Media 
Luz". • Excursions: divendres 24 
de novembre, Visita al Monestir 
de Sant Cugat, dinar a Vallirana 
i a la tarda assistència al musical 
"Cabaret" al Teatre Victòria de 
Barcelona (preu: 69€). • Ball di-
mecres 16,30h a la Sala del Bar. • 
Activitats i tallers: Pintura a l’oli. 
Puntes coixí. Coral. Informàtica. 
Artesania. Grup Musical.

Casal de la gent gran del Parc 
de Mataró. C. Corregiment, 28. 
Mataró. Tel: 93.757.13.17. 
• Viatges: Sortida prenadal a 
Pineda, del 24 al 26 de novem-
bre, preu 139€ (regal d'un magni-
fi c lot de nadal). • Balls: Ball, cada 
diumenge i festius a les 17h. Sopar 
ball, segon dissabte del mes. 

UDP. Casal de gent gran 
Les Santes-Escorxador. C. 
Floridablanca, 118. Mataró. Telf: 
93.790.36.72. 
• Propera sortida: Andorra, dies 
21 i 22 de novembre. • Sopar-Ball, 
penúltim dissabte de mes, 20:30h. 
• Activitats: "Juguem al Quinze" 
(Dij tarda). Taller de memòria (dmc 
matí). • "Mele" de Petanca (dilluns 
tarda, 15 a 19h). • Petanca (cada 
tarda).

ACTIVITATS //

'Primers Auxilis'
Dimarts 14 novembre / 16h / 
Casal Municipal de la Gent Gran 
de Molins (c. Mare de Déu dels 
Àngels, 16. Mataró)
Xerrada a càrrec de Creu Roja. 
16è Cicle d’activitats formatives 
per a la gent gran.

'Les dones d’Enric VIII'
Dimecres 15 novembre / 18h / 
Foment Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).  
Aules Sènior de Mataró d'Extensió 
Universitària. Conferència a càrrec 
de Ferran Sánchez, Historiador i 
President de Fent Història.

'Els medicaments genèrics i 
el seu bon ús'
Dijous 16 novembre / 16h / Casal 
Municipal Gent Gran de Cirera 
(Rda. Frederic Mistral, 8. Mataró)
Xerrada a càrrec de Carmina 
Subirana, farmacèutica.

CASALS //

Casal de gent gran Jaume 
Terradas. Carrer Argentona, 59. 
Mataró. Tel: 93.757.99.52. 
• Festes 38è Aniversari del Casal 
(del 12 al 25 de novembre). 
Diumenge 12: 11.30h, Ballada de 
sardanes amb la cobla Premià i ho-
menatge a les persones usuàries 
més grans de 85 anys. 17.30h, Teatre 
Monumental: actuació del nostre 
grup de playback 'Cors Alegres', 
programa especial aniversari del 
casal. Dimarts 14:  10.15h, inici del 
Campionat Social de Petanca. 17h, 
Tarda de Coral, amb la participació 
de la Coral Gatassa. Dimecres 15:  
10.15h, Campionat Social de Petanca. 
16h, Juguem Tots, especial festa 
d’Aniversari. Dijous 16: 10,15h. Final 
del Campionat Social de Petanca. 
12h, Lliurament de premis  i aperitiu 
del Campionat social de Petanca. 
17h, Tarda d’Espontanis. Divendres 
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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 14.30 h:
> La Riera  La Riera, 48

De 9 a 15 h de dl. a dj.  
Dv. de 9 a 14 h:
> Rocafonda C. de Josep Punsola, 47  
> Cerdanyola Pg. de Ramon   
 Berenguer III, 82   
>  Molins C. de Nicolau  
 Guanyabens, 23-25    
> Pla d’en Boet C. de Juan  
 Sebastián Elcano, 6  
> Cirera C. de Cadis, 1

CENTRE PER A LA IGUALTAT I 
RECURSOS PER A LES DONES

(CIRD) C. de Cosme Churruca, 88  
/ Tel. 93 702 28 12

POLICIA LOCAL 092

 Ajuntament de Mataró  
 @matarocat 
 www.mataro.cat

ALCALDE ALS BARRIS  Una setmana  
al mes l’alcalde es trasllada a un barri:
www.mataro.cat/alcalde 
Per demanar cita: Telèfon  
d’Atenció Ciutadana 010

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

OFICINA DEL DEFENSOR  
DEL CIUTADÀ  C. de Cuba, 47  
/ Tel. 93 758 24 99

Gent gran
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Societat: Cugat C. - Laia Mulà

 Els partidaris de la permanència 
de Catalunya dins Espanya han 
tornat al carrer, dissabte passat 
a Mataró. Més de 1.000 persones 
van secundar la convocatòria 
d'un grup ciutadà, que ha comp-
tat amb la presència de regidors 
de Ciutadans, el Partit Popular i 

Els organitzadors de la segona manifestació d'aquest 
signe en un mes eleven la xifra a 5.000 manifestants

Plataforma per Catalunya. La ma-
nifestació va començar el seu re-
corregut a la Plaça de Rafael de 
Casanova i es va dirigir a l'Ajunta-
ment, on es van fer els parlaments 
fi nals per part dels representants 
polítics i grup promotor.

L'acte va transcórrer sense inci-
dents i amb un servei de coordina-
ció propi. Les banderes catalana i 

Més de 1.000 persones clamen "Mataró 
es queda a Espanya"

Imatge de la manifestació per la unitat d'Espanya de dissabte passat  Daniel Ferrer 

espanyola eren la norma entre els 
congregats, que van anar a més a 
mesura que avançava la capçale-
ra. Només en alguns moments del 
recorregut hi va haver episodis de 
tensió entre manifestants i veïns 
d'alguns balcons.

Parlen de 5.000 persones
José Casado, un dels promotors de 
la marxa, va explicar que “l'índex 
de participació va ser molt elevat” 
i que des de l'organització xifren 
en unes 5.000 persones assistents. 
Va destacar que en aquesta ocasió 
tampoc hi va haver cap aldarull 
durant la marxa i que hi van par-
ticipar moltes famílies, gent gran 
i infants, tots de manera pacífi ca.

Condemnen l'agressió
Els organitzadors van condem-
nar l'atac violent a un jove que 
va tenir lloc després de la mani-
festació prop de la plaça de Cuba 
però van destacar que no saben 
si els atacants eren manifestants 
o no. Tenen clar que condemnen 
“els fets com qualsevol agressió o 
acte incívic que pugui tenir lloc”. 
Tot i això, Casado va afi rmar que 
des de la convocatòria no es fan 
càrrec “del que passa després de 
la marxa” o fora del seu programa.

El grup promotor d'aquesta manifestació ha fet pública una 
nova convocatòria. Fent-se ressò de les paraules de José 
Manuel López, líder del PP local, al final de la marxa de dissabte 
el grup convoca altre cop a través de les xarxes socials una 
concentració prèvia al proper Ple Municipal, previst pel dijous 
16 de novembre. El motiu d'aquesta concentració és rebatre 
la criminalització que, a parer del grup promotor, han comès 
partits i mitjans relacionant la seva manifestació amb l'agressió 
que es va produir dissabte d'un grup contra un jove mataroní.

Els promotors ho expliquen amb les següents paraules: "Volem 
fer queixa als partits polítics i mitjans de comunicació que es 
fan ressò de l'agressió que es va realitzar a Mataró després de la 
manifestació pacífica del dia 4 de Novembre, i que criminalitzen 
a tots els assistents i als organitzadors que vam participar en 
aquesta manifestació. Ja s'ha condemnat l'agressió per part 
dels organitzadors i inclús d'assistents, sense tenir participació 
en la manifestació de grups extremistes".

El grup convoca una nova 
concentració pel proper Ple 

Ciutat
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Parlem de...

... la Casa Coll i Regàs

Coincidint amb el 150è aniversa-
ri del naixement de Josep Puig i 
Cadafalch, així com els 100 anys 
de president de la Mancomunitat 
de Catalunya, es torna a reobrir 
al públic la casa modernista Coll 
i Regàs del carrer Argentona de 
Mataró.

Es treu profit d’un recurs tan-
gible de primera línia. Aquest es 
dinamitza amb visites guiades i 
activitats en família. També s’in-
clouen els lloguers d’espais i els 
tallers per a les escoles. L’objectiu 
és redescobrir el modernisme, una 
important part del llegat arquitec-
tònic de Puig i Cadafalch i donar a 
conèixer una de les joies patrimo-
nials de la nostra ciutat. 

La Fundació Iluro posa a l’abast 
de tot mena de públics aquesta 
icona artística i arquitectònica 

de Mataró. El seu plantejament 
segueix la tradició dels casals de 
la burgesia urbana mataronina i 
val a dir que és l’únic a la ciutat 
d’època modernista. 

Aquest moviment artístic va fer 
possible la recuperació de les tèc-
niques artesanals i constructives 
tradicionals que es combinaven 
amb materials i tècniques moder-
nes amb l’objectiu d’aconseguir 
peces millors i més competitives. 

Entre les arts aplicades que hi 
podem trobar hi ha la pedra, fus-
teria, forja, esgrafiats, ceràmica, 
mosaics hidràulics, etc., la qual 
cosa fa de la Casa Coll i Regàs un 
bon exemple per entendre com  
aquestes es desenvolupen, espe-
cialment, durant el modernisme.

A Catalunya figures com 
Francesc  Vidal i Jevellí o Alexandre 
de Riquer van adaptar el discurs 
d'Arts and Crafts a Catalunya i van 

fonamentar el protagonisme que 
les arts decoratives jugarien durant 
l'etapa modernista. L'arquitectura 
i les arts aplicades són enteses com 
un tot que defineix l'estètica i la 
identitat de l'edifici, esborrada la 
jerarquia entre arquitecte i artesà a 
través d'una estreta col·laboració. 

Es comparteix el concepte 
d’obra d’“art total” amb la inte-
gració de totes les arts en el marc 
global del projecte. Josep Puig i 
Cadafalch sempre es va envoltar 
dels més destacats artistes i ar-
tesans per als seus projectes per 
aconseguir aquest objectiu. Sense 
cap mena de dubte la Casa Coll 
i Regàs és una bona mostra, per 
visualitzar aquesta manera d’en-
tendre l’art.

ÀLVAR SÁEZ I PUIG
Historiador de l'art i gestor cultural

    

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ANUNCI TOT MATARO 138 x 91,13.pdf   1   30/12/16   12:35

núm. 1794 del 10 al 16 de novembre de 2017

 EL TOT 1794.indd   3 8/11/17   12:52



Política: Redacció

 La Junta de Portaveus extraordi-
nària que es va celebrar dilluns a 
l'Ajuntament de Mataró va apro-
var un manifest de “condemna a 
l'agressió amb tints feixistes” que 
es va produir dissabte al vespre al 
centre de la ciutat, en el context 
de la marxa per la unitat d'Espa-
nya que va recórrer els carrers de 

El consistori es personarà a la causa "si les diligències 
policials assenyalen l'existència de delictes d'odi"

la capital del Maresme. 
A més, en cas que les diligènci-

es policials assenyalin l'existèn-
cia d'un possible delicte d'odi en 
els fets, el consistori es personarà 
com a acusació particular. El ma-
nifest subratlla que l'Ajuntament 
rebutja “qualsevol tipus de violèn-
cia”, vingui d'on vingui, i apunta 
que “qualsevol agressió motivada 
per pensament o ideologia és una 

L'Ajuntament condemna en Junta de Portaveus 
l'agressió de dissabte

L'Ajuntament va reaccionar amb una condemna un dia i mig després dels fets  Daniel Ferrer 

forma d'autoritarisme”. El contin-
gut exacte del text aprovat va ser 
objecte d'intenses negociacions 
durant tot dilluns per part dels 
diferents grups.

Condemna rotunda
El text condemna “rotundament” 
l'agressió i expressa la confi ança 
de l'Ajuntament en què “gràcies 
als testimonis i a la col·laboració 
ciutadana, les forces de seguretat 
podran identifi car els agressors i 
que aquest tipus d'actuacions no 
quedaran impunes a la ciutat”. Des 

del consistori es demana “respecte 
per a totes les opinions” i que la 
població sigui capaç de manifes-
tar-se “sense atemptar contra els 
drets i les llibertats dels altres”, 
especialment, apunta el text, en 
un moment “tens” com a conse-
qüència de la conjuntura política.

La CUP i CiU lamenten que el manifest no reflecteixi que "durant 
la manifestació es va increpar veïnat que tenia estelades penjant 
als balcons". Aquests dos grups municipals presentaran una de-
claració institucional pròpia a la pròxima junta de portaveus en 
la que "no es negui la realitat", segons paraules del portaveu de 
CiU, Joaquim Fernàndez. A més, des de la CUP, acusen PP, Cs i 
PxC de ser "corresponsables del clima d'hostilitat" que es va viure.

En un comunicat, la CUP explica que ha votat en contra perquè 
no s’ha acceptat incloure cap esment als incidents que es van 
produir durant el transcurs de la manifestació espanyolista 
contra els veïns i les veïnes que tenen penjada l’estelada al 
balcó de casa seva. També diuen que consideren que "PP, 
PXC i C’s són corresponsables del clima d’hostilitat amb què 
es va desenvolupar aquesta manifestació" i, conseqüentment, 
pensen que l’Ajuntament ha "d’exigir responsabilitats penals 
als seus organitzadors”.

Les raons del dissens de CiU 
i la CUP respecte el manifest

7

El manifest es va aprovar 
amb els vots a favor de 
set grups municipals: 
PSC, ERC, Volem, C’s, PP, 
ICV-EUiA i PxC.

Ciutat
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  El secretariat de la Federació 
d'Associacions de Veïns de Mataró 
va emetre dilluns un comunicat 
de condemna de les agressions 
que va patir dissabte un jove de 
la ciutat "a mans d'un grup d'ex-
trema dreta". 

Avisa a partits i institucions que qui es mantingui 
equidistant "estarà donant suport implícit"

El moviment veïnal reclama a 
totes les institucions i partits po-
lítics que rebutgin frontalment 
aquest tipus d'actituds i avisa que 
qualsevol que no ho condemni i 
es mantingui equidistant "esta-
rà donant suport implícit" a les 

La FAVM condemna l'agressió 
'feixista' de dissabte

agressions, raona el president de 
la FAVM, Juan Sánchez.

Les altres reaccions
També es van pronunciar al res-
pecte els líders del PP i de PxC 
a Mataró, José Manuel López i 
Mònica Lora, que van ocupar la 
capçalera de la manifestació unio-
nista de dissabte. El popular López 
assegura que "la violència mai és 
justifi cable" i espera "que se'ls 
caigui el pèl als agressors". Per la 
seva banda, Lora (PxC) resta im-
portància als fets: "Orgullosa de la 
manifestació. Aclarir que no hi va 
haver cap agressió en aquesta. Sí a 
la ciutat, la qual condemno. Prou 
manipulació", va piular la portaveu 
del partit l'endemà de l'agressió.
| Redacció

núm. 1794 del 10 al 16 de novembre de 2017

Juan Sànchez és el President de la FAVM  Daniel Ferrer 
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L'espanyolisme local surt de l'armari  

Els partidaris de la unitat d’Espanya han sortit al carrer tres vegades 
en els darrers 40 dies a Mataró

Opinió: Joan Salicrú

 La primera convocatòria, cele-
brada el 30 de setembre davant 
l’Ajuntament, va ser una petita 
manifestació, amb un centenar 
de participants. Algú ironitza-
va a Twitter que hi havia gaire-
bé més policies que persones a 
la convocatòria.

Però la setmana següent, el dis-
sabte 7 d’octubre, les coses van 
ser diferents. Davant la incredu-
litat de molts dels vianants que 
contemplaven l’escena una cor-
rua de persones -1.500 segons la 
policia- es va manifestar des de la 
Plaça Rafael de Casanova fi ns da-
vant l’Ajuntament de Mataró. Una 
declaració de principis: del gran 
barri de la ciutat –Cerdanyola- fi ns 
al cor mateix del poder institucio-
nal de la capital del Maresme. La 

manifestació actuava com a pre-
ludi de la concentració convoca-
da per Societat Civil Catalana per 
l’endemà diumenge a Barcelona.

Aquell cap de setmana, no hi va 
haver –dada interessant- cap al-
tra manifestació “unionista” en 
una ciutat de l’àrea metropolitana 
amb tanta participació. I l’altra 
dada interessant: malgrat que a la 
capçalera de la marxa hi fi guraven 

en lloc destacat Mònica Lora de 
Plataforma per Catalunya i José 
Manuel López del PP, la convo-
catòria no tenia res a veure amb 
aquests partits –també es va con-
vidar el PSC, que no hi va enviar 
cap representant- sinó que havia 
sorgit a través d’una conversa de 
Whatsapp de quatre amics, ca-
pitanejats per José Casado. Uns 
promotors que van organitzar el 
seu propi servei de seguretat per 
evitar cap mena d’incident, com 
així va ser.

La setmana passada, aquest dis-
sabte dia 4, va tenir lloc una tercera 
convocatòria, de nou multitudi-
nària –la policia va apuntar aquest 
cop que hi havia 1.800 persones, 
xifra que els organitzadors feien 
pujar fi ns les 5.000-. De nou la 
muntava aquest col·lectiu que va 
titular la manifestació “Mataró es 
queda a Espanya”, en català, i la 
cita va ser l’única que va tenir lloc 
durant el cap de setmana, d’aquest 

"L'espanyolisme s’està 
organitzant políticament i 
ho està fent al marge dels 
partits polítics, en un pro-
cés que recorda –enca-
ra que sigui a molt petita 
escala- l’emergència de 
l’ANC a escala local en el 
camp sobiranista"

www.lariera48.cat

LA RIERA 48
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signe polític, a les grans ciutats de 
l’àrea metropolitana. Signifi catiu.

Acabada la marxa, un grup de 
persones d’ideologia ultra que no 
queda clar si provenien o no de la 
marxa, van agredir brutalment 
un jove de 29 anys al carrer Fray 
Luis de León, cosa que va posar 
en un seriós compromís els pro-
motors de la manifestació a favor 
de la unitat d’Espanya. Aquests es 
van afanyar a desmarcar-se’n i a 
condemnar els fets (de fet tots els 
grups polítics excepte Ciutadans, 
inclosos PP i PxC, van condemnar 
explícitament els fets), però òbvi-
ament la convocatòria va quedar 
tenyida per aquest lamentable in-
cident. Per alguns es va confi rmar 
aquella tesi segons la qual “les ma-
nifestacions espanyolistes sempre 
acaben malament”, a diferència 
del civisme exquisit que es viu 
en les convocatòries sobiranistes. 
La notícia va ser portada arreu de 
Catalunya perquè constata una 
certa impunitat de grups d’exal-
tats a casa nostra que es prenen 
la justícia per la seva mà.

Cal exigir a qualsevol ciutadà –i 
per tant també als convocants 
d’aquestes marxes- que mantin-
guin una actitud cívica i pacífi ca a 
l’hora de manifestar públicament 
les seves voluntats polítiques. I si se 
n’és l’organitzador, vetllar perquè 
no puguin participar d’aquestes 

manifestacions –i si ho fan, aï-
llar-los- elements violents com 
els que es van evidenciar dissab-
te passat al vespre a la capital del 
Maresme. S’ha d’anar molt alerta 
amb no deixar ni un bri d’espai a 
qualsevol expressió d’aquest tipus, 
per minoritari que sigui.

Moviment emergent
De totes maneres, aquestes cons-
tatacions no poden obviar una re-
alitat que s’ha fet palmària aques-
tes darreres setmanes a Mataró: 
l’espanyolisme està emergint a 
Mataró. Està sortint de l’armari. 
Era una realitat que s’expressava 
electoralment, sobretot els darrers 
anys, però restava amagada de l’es-
fera pública. Ara, en canvi, s’està 
organitzant políticament i ho està 
fent al marge dels partits polítics, 
en un procés que recorda –enca-
ra que sigui a molt petita escala- 
l’emergència de l’ANC en l'àmbit 
local en el camp sobiranista. Hi 
ha força partits que es disputen 

aquesta franja de l’electoral, des 
de Plataforma per Catalunya al PSC 
passant per Ciutadans o el Partit 
Popular, però aquests ciutadans 
deixen clar que no en tenen prou 
amb les plataformes polítiques 
que els representen i han decidit 
organitzar-se al marge dels partits.

Tant és així que el mateix col·lectiu 
que ha organitzat les dues ante-
riors marxes multitudinàries n’ha 
convocat una de nova el dia 16 a les 
6 de la tarda davant l’Ajuntament, 
coincidint amb la celebració del 
ple municipal. Reclamen explíci-
tament que no se’ls criminalitzi 
pels fets ocorreguts després de la 
darrera manifestació.

A aquells mataronins que els ha 
sorprès l’aparició pels carrers 
d’aquest grup de persones, haurà 
d’aprendre a conviure amb aquesta 
nova realitat (sempre que s’expres-
si amb mètodes escrupolosament 
cívics i democràtics, només falta-
ria). És una de les conseqüències 
del Procés; que els del No també 
aixequin la mà i demanin la pa-
raula. A Mataró, ja ha passat, amb 
més força que en moltes altres 
grans ciutats del país. És la nova 
realitat que es dibuixa al nostre 
país: dos blocs absolutament en-
frontats… que hauran d’aprendre 
a dirimir les seves diferències en 
el camp polític.

"És la nova realitat que 
es dibuixa al nostre país: 
dos blocs absolutament 
enfrontats... que hauran 
d’aprendre a dirimir les 
seves diferències en el 
camp polític"

núm. 1794 del 10 al 16 de novembre de 2017
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MAGATZEM I ATENCIÓ AL PÚBLIC:MAGATZEM I ATENCIÓ AL PÚBLIC:
T 93 741 47 17 / 93 741 47 16T 93 741 47 17 / 93 741 47 16
C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONAC/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, a prop centre ITV, sense problemes d’aparcament)(Ctra. del Cross a Argentona, a prop centre ITV, sense problemes d’aparcament)

Camí del Mig cantonada Camí de Sant Crist, núm. 1, MATARÓCamí del Mig cantonada Camí de Sant Crist, núm. 1, MATARÓ
Pol. Ind. Pla d’en Boet.  Pol. Ind. Pla d’en Boet.  T 93 161 50 15T 93 161 50 15

Més de 20 anys d’Experiència i Qualitat
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 L'equip femení de Club Hoquei Mataró 
 ho ha guanyat tot a Nacional Catalana 

VUIT DE VUIT 

núm. 1499
Del 10 al 16 de novembre de 2017

totel Esport
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el Esporttot
Albert Bou
Hoquei Patins  CH MataróEl Personatge

El femení del CH Mataró
porta 8 triomfs seguits

Opinió Àlex Gomà
Periodista

Fa setmanes, en realitat mesos, 
que la política ho embolcalla tot. 
Per això, prevenint el que vindria, 
a la Revista Fosbury vam decidir 
dedicar el nostre número de tardor 
a la relació històrica entre l'esport 
i política. La nostra intenció inicial 
era titular el monogràfic "L'esport 
és política?" però no ens va quedar 
més remei que fer caure l'interro-
gant final i passar de pregunta a 
afirmació. Llegint la revista veureu 
que la història ho deixa del tot clar, 
però tampoc l'actualitat se'n queda 
enrere. Tenim episodis per a tots 
els gustos i colors, només aquesta 
setmana.

Comencem per la més inespe-
rada: la polèmica generada pel fet 
que la nova samarreta de la selec-
ció espanyola de futbol –inspirada 
en la del Mundial 1994– recordi 
per unes franges blaves i grogues 
la bandera republicana. Com era 
d'esperar, això no ha agradat gens 
a certs sectors, i ja es parla de la 
possibilitat que aquest nou disseny 
no s'arribi a fer servir.

Una mica més a prop, hem sa-
but de la decisió de la Federació 
Catalana d'Esquí de Muntanya, 
que ha decidit no participar més 
com a federació en les competici-
ons de la Federació Espanyola. Està 
clar que la seva absència (Kilian 
Jornet inclòs) els deixaria fora dels 
Europeus i Mundials, però com 
explica el seleccionador català qui 
més hi perd és la federació espa-
nyola, ja que de les 12 medalles 
als darrers mundials, 11 van ser de 
membres de la Federació Catalana.

Per acabar, situem un tercer 
punt al Palau Blaugrana on aques-
ta setmana s'hi han viscut escenes 
reivindicatives mai vistes fins ara. 
Va ser en forma de cinc minuts 
de silenci i cinc minuts de crits de 
"llibertat" en els partits de totes les 
seccions que hi juguen.   

Està clar que siguem del color 
que siguem, sempre hi ha espai per 
vincular esport i política a través 
de l'esport. 

Podeu comprar la Revista Fosbury a les oficines 
del Tot Mataró o a WWW.FOSBURY.CAT/PAPER

L'esport és política
La Revista Fosbury de tardor se centra en aquesta relació

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO

Agenda
CASA

WATERPOLO Divisió Honor Fem.
LA SIRENA CNM - MEDITERRANI
Dissabte 11 | 12:45 h | Complex Joan Serra

HOQUEI PATINS 1a Estatal Mas.
CH MATARÓ- LLEIDA ALPICAT
Dissabte 11 |20:30 h | Pavelló Jaume Parera 

BÀSQUET Copa Catalunya Fem.
GRESS PLATGES MAT.-  MOLINS
Dissabte 11 | 19:30 h | Palau Josep Mora
BÀSQUET Copa Catalunya Fem.
BOET DORI DORI-  GRAMENET
Dissabte 11 | 20:45 h | Pav. Eusebi Millan
 
BÀSQUET Lliga EBA Masc.
MATARÓ FEIMAT-  OLIVAR ZAR.
Diumenge 12 | 18 h | Palau Josep Mora

FUTBOL 2a Catalana
CE MATARÓ - DISTRICTE 030
Diumenge 12 | 16:30 h | Mpal. Centenari
FUTBOL 3a Catalana
CIRERA - LA LLÀNTIA
Diumenge 12 | 11 h | Mpal. Cirera

FUTBOL SALA 2a Divisió B
FUTSAL ALIANÇA- CERDANYOLA
Diumenge 12 | 12:15 h | Pav. Teresa M. Roca

HOCKEY HERBA  2a Catalna Fem.
ILURO HC - JÚNIOR B
Diumenge 12 | 11:30 h | Mpal. Hockey

+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM
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NACIONAL 
CATALANA Fem.

Lideratge amb 
mà de ferro de les 
mataronines
8a Jornada (11 de novembre)
Palau Plegamans B - Noia .......................6-0
Vilassar - Manlleu B ..................................0-2
CH MATARÓ - Lloret ................................... 4-3
Igualada - Cerdanyola B ........................... 3-1

Classificació grup A
CH MATARÓ 24; Palau Plegamans B 18; 
Cerdanyola B i Igualada 15; Manlleu 12; 
Lloret i Vilassar 6; Noia 0.

Visita a Sant Sadurní d'Anoia
Aquest divendres a les 21:30h el Mataró 
visita la pista del Noia, a les que van 
superar a la primera volta per 9-2. Per 
tant, a priori sembla que la ratxa de 
victòries de les mataronines no s'hauria 
de veure truncada aquesta setmana, tot 
i que no es pot abaixar la guàrdia, ja que 
qualsevol rival pot donar la sorpresa.

Es mantenen en llocs 
d'ascens tot i l'empat 
4a Jornada (4 de novembre)
Rivas Las Lagunas - Manlleu ................. 3-3
Alcobendas - Maçanet ............................. 3-2
Sant Feliu - Taradell ..................................4-5
Tordera - Jolaseta .....................................4-4
Alpicat - Calafell ........................................ 2-4
Sant Cugat - Vilanova ............................... 3-1
Vilafranca - MATARÓ ................................. 3-3

Classificació
Calafell 12; Maçanet 9; MIS IBÉRICA CH 
MATARÓ 8; Vilanova 7; Tordera, Manlleu i 
Sant Cugat 6; Alcobendas i Vilafranca 5; 
Taradell 4; Rivas Las Lagunas, Alpicat i 
Jolaseta 2; Sant Feliu 0 punts.

Visita d'un equip de la part baixa
Aquest dissabte a les 20:30h el Mataró 
rep la visita de l'Alpicat de Lleida, que 
fins ara ha sumat dos empats i dues 
derrotes. La temporada passada es va 
guanyar per 8-5, i aquesta tampoc es 
pot fallar si no es vol caure de la zona 
alta de la taula, ja que una ensopegada 
pot fer baixar molts llocs de cop a 
l'equip.

L'equip de Quim López de tota 
manera va marxar molest, ja 
que va tenir el triomf molt a 
prop 

El Mis Ibérica CH Mataró va treure 
un valuós punt de Vilafranca i això 
els permet mantenir-se imbatuts i 
en zona d'ascens. L'equip de Quim 
López va tenir el partit bastant con-
trolat durant la primera part i va 
marxar al descans amb avantatge 
de 0-2, gràcies a un gol de falta di-
recta de Jordi Bartrès i després un 

altre gol d'ell mateix en una contra, 
rebent una assistència de Montero.

A mitjan segona part els locals 
van reduir amb un xut que es va 
colar per sota de Grané després 
d'un rebot. Quan faltaven cinc mi-
nuts, en una contra del Vilafranca, 
un altre xut que podríem qualificar 
de 'misto' es va colar per sota de 
Grané i va suposar l'empat. A la 
jugada següent, Lladó va fer el 2-3 
rematant una contra rapidíssima. 
Però a 45 segons, un xut des del mig 
del camp el va desviar a la perfecció 
un jugador local per fer l'empat a 3. 
El Mataró encara va disposar d'una 
opció de marcar, però sense sort.

Un empat valuós per al Mataró. | ARXIU

3  CP VILAFRANCA

3  CH MATARÓ

CH MATARÓ: Sergi Grané, Jordi Bar-
très (2), Pablo Fernàndez, Eric Florenza, 
Guillem Molist, David Montero, Oriol 
Lladó (1), Àlex Cantero, Àlex Martínez 
(porter suplent).

El Club Hoquei Mataró femení 
completa el 8 de 8

1a Estatal Masc. 

És líder indiscutible del seu 
grup de la Nacional Catalana 
d'hoquei patins  

L'equip femení del Club Hoquei 
Mataró va completar el vuit de vuit 
el passat dissabte superant el Lloret 
per 4-3 en el partit de la vuitena 
jornada de la Nacional Catalana 
d'Hoquei sobre patins.

Les noies d'Albert Bou van fer 
una gran primera part, en la qual 
dominaven per 3-0, un resultat curt 
per la superioritat que va mos-
trar l’equip local, amb dos gols de 

Florenza i un de Fontdeglòria. A 
la represa el Lloret es va tancar al 
darrere i això va fer que les mata-
ronines tinguessin problemes per 
portar el ritme, tot i posar-se 4-1 
amb un gol de Naranjo. Això va per-
metre que un equip que és penúl-
tim i només ha guanyat dos partits 
compliqués una mica el partit al 
líder, però de fet el 4-3 va arribar 
quan faltaven 10 segons pel final, 
i per tant el Mataró no va patir per 
la victòria.

4  CH MATARÓ

3  LLORET

CH MATARÓ: Paula Lladó i Ariadna 
Escalas (PS); Marta Soler, Carla Naranjo 
(1), Ariadna Chiva, Júlia Canal, Marta 
Mompart, Anna Fontdeglòria (1) i Aina 
Florenza (2).

El Mis Ibérica empata a Vilafranca 

Amb pas ferm cap a l'OK Lliga. | D.F.

www.eltotesport.com |  P. 3HOQUEI PATINS
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el Esporttot FUTBOL

2  CE MATARÓ

2  ATLÈTIC SANT POL

CE MATARÓ: Cesc, Víctor Yustos, 
Kiku, Isma (Sergio López 86'), Marcel, 
Parri, Sergi, Bargalló (Ricky 86'), Rodri 
(Youssef 73'), Àlex Cañadilla (Bustos 
55'), Aitor (Dani 73').

GOLS: 3' RODRI (1-0); 23' Sauleda (1-1); 
89' Jaume Gras (1-2); 90+3' SERGIO 
LÓPEZ (2-2).

SEGONA
CATALANA

El Mataró veu trencada una rat-
xa de 463 minuts sense rebre gol

El CE Mataró defensava el liderat-
ge en el derbi maresmenc davant 
un Atlètic Sant Pol que està fent 
una gran campanya, que va tutejar 
l'equip groc-i-negre i va estar ben a 
punt d'emportar-se els tres punts. 

L'equip local va sorprendre ben 
aviat l'avançada defensa santpo-
lenca amb una passada llarga sobre 
Rodri que va superar la sortida del 
porter amb un bon xut creuat per 
marcar el primer gol. Però de se-
guida l'equip visitant amb un atac 
molt vertical va posar en problemes 
la defensa local. I als 23' –després 
que s'haguessin reclamat dos pe-
nals per mans a l'àrea visitant– en 
un contraatac i en un xut des de la 
frontal que va tocar en un defensa, 
descol·locant Cesc, el Sant Pol va 
empatar el partit. D'aquesta ma-
nera el Mataró veia trencada una 
llarga ratxa de 463  minuts sense 
rebre cap gol. 

Prop del descans el Mataró va 
estar molt a prop del segon gol 
quan a la sortida d'una falta llan-
çada per Aitor, Kiku va rematar 
de cap i el porter va salvar el gol 
sobre la mateixa ratlla. 

Últims minuts vibrants
A la represa el joc va estar força 
travat amb les dues defenses con-
tenint bé els atacs. Quan s'anava 
acostant el final, i amb els canvis 

Quatre equips 
empatats a dalt de tot

10a jornada (5 novembre)

Districte 030 CE - Europa B ................ 2-2
CE MATARÓ - SANT POL  ....................... 2-2
Sarrià - Sant Adrià ................................ 2-3
HERMES - Parc ........................................ 3-3
MASNOU - S.Andreu de la Barca  ....... 2-1
ARGENTONA - Montcada ......................2-0
Canyelles - Guineueta ..........................3-5
Besós BV - LLAVANERES ........................ 1-1
Piferrer - Llefià ......................................0-3

Classificació #2Cat2
CE MATARÓ, Europa B, Districte 030 CE i 
Guineueta 21; MASNOU 19; ATL. SANT POL, 
Llefià 17; Besós BV i ARGENTONA 15; Mont-
cada 14; Sarrià 13; Parc 11; Canyelles 10, 
LLAVANERES, Hermes 9, S.Andreu Barca 6; 
Sant Adrià i Piferrer 4.

11a jornada (11/12 novembre)

CE MATARÓ - Districte 030 (DG 16:30 h)
ATL. SANT POL- Guineueta (DG 12 h)
LLAVANERES - ARGENTONA (DS 18 h)
S.Andreu Barca- HERMES (DG 12 h)
Llefià - MASNOU (12 h)
Repeteixen a casa contra el filial 
del Sant Andreu
Aquest diumenge –ja a les 16:30h– visita 
el Municipal del Centenari el filial del 
Sant Andreu, un equip pujat de 3a 
Catalana i que ho ha fet amb força. Ara 
mateix està igualat amb el Mataró en el 
lideratge, i momés ha perdut un partit al 
camp de la Guineueta (2-0).

RESULTATS DE LA BASE 
PREFERENT JUVENIL.- Vilassar Dalt- CEM 
A 0-3; CEM B- La Floresta 1-2. PREF. CA-
DET.- Palamós- CEM 2-1; DIVISIÓ D'HONOR 
INFANTIL.- CEM- Reus 0-2

CE Mataró i Molinos 
al davant
El femení del CE Mataró és líder amb 12 
punts després de guanyar l'Albirrojita 
per 4-1. Però el Molinos, que va derrotar 
l'Atlètic Prat per 6-1, està en segon lloc 
amb 9 punts i té dos partits menys 
jugats. 
En la 6a jornada tots dos equips juguen 
fora de casa.

 Empaten en un final vibrant

fets pels dos equips, el partit va 
guanyar en intensitat i a falta d'un 
minut l'exjugador groc-i-negre 
Jaume Gras va marcar a la sorti-
da d'un córner. 

Però el Mataró no es va confor-
mar i Bustos va tenir una gran oca-
sió enviant el seu xut  massa alt. De 
seguida, a la sortida d'un córner, 
Sergio López va rematar de cap 
de forma impecable per empatar. 
I encara hi va haver temps per una 
darrera ocasió en la qual Sergi va 
entrar a l'àrea i va ser agafat quan 
anava a xutar, però el col·legiat no 
es va atrevir a xiular penal.

2a Catalana Fem.

Remat de Kiku que no va entrar. | D.F.

Empat vibrant. | D.FERRER
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TERCERA
CATALANA
El líder amenaçat 

10a jornada (5 novembre)

MOLINOS - CIRERA ..................................1-0
Poble Sec - Cabrils ................................ 2-3
LA LLÀNTIA - La Salut ........................... 3-1
Lloreda - Santvicentí............................. 1-2
Vilassar Mar B - Young Talent ............0-0
Arenys Mar - Pomar.............................. 3-2
Premià Dalt - Singuerlín ....................... 1-2
ROCAFONDA-MATARONESA  ................... 1-1
Calella - PLA D'EN BOET .......................0-4

Classificació 3a Catalana
Young Talent 24, Singuerlín i MOLINOS 
22; CIRERA i Cabrils 19; LA LLÀNTIA i 
Arenys Mar 17;  Poble Sec 16; Santvicentí 
i Lloreda 15; Premià Dalt 13;  La Salut i 
MATARONESA 10, Calella 9; Vilassar Mar 
B i ROCAFONDA 7; Pomar 5; PLA D'EN 
BOET 4.

11a jornada (11/12 novembre)
MATARONESA - Calella (DS 16:30  h) 
Cabrils- MOLINOS (DS 18:15 h)
Lloreda - ROCAFONDA (DS 18:30 h)
CIRERA - LA LLÀNTIA (DG 11 h) 
PLA BOET - Arenys Mar (DG 12:30 h)

Derbi a Cirera
Aquest cap de setmana el derbi mataro-
ní el tenim al Municipal de Cirera, en un 
partit especial que coincidirà amb la jor-
nada de presentació dels equips del club 
cirerenc. El darrer derbi entre aquests 
dos equips, fa dos anys a 2a Catalana, va 
acabar amb empat a 1 gol.

Premià de Dalt C líder

7a jornada (5 novembre)
ROCAFONDA B - Canet ..........................0-3
AEiLL CERDANYOLA -  JUVENTUS  ......4-1
Premià Dalt C-JUVESPORT  .................. 3-1 
MOLINOS B- MATARÓ ATH .................... 6-2
Classificació 4a Catalana
Premià Dalt C 18; CERDANYOLA ACELL 16; 
Tiana 15; JUVESPORT 13; Canet 10; Pineda, 
ROCAFONDA B i JUVENTUS 9;  Alella i 
MOLINOS B 6; Sant Pol B 4; MATARÓ ATH. i 
Dosrius, 3; Arenys Munt 0.
El líder juga als Salesians contra Mataró 
Ath. el dissabte a les 16 hores.

El Molinos guanya el derbi 
i se situa a dos punts del líder

1  UD MOLINOS

0  UD CIRERA

MOLINOS: Ramos, Marc (Sergi Grau 
55'), Abel Moreno, Héctor, Adrià Artero, 
Ruben Moreno, Manrique, Isra (Adrián 
Borrego 83'), Toni Martín (Sergio Cobo 
69'), Augusto Campos, Keita.

CIRERA: Jan Pol, Ximillo, Albertito, 
Álvaro Yustos (Izar 61'), Isaac, Peque 
(Kaddour 75'), Joel, Pol Esperalba 
(Baba 61'), Cristian Romero (Othman 
61'), Aleix Tarrés (Matas 73'), Joan.

Bon derbi el disputat el diumenge entre dos 
equips igualats en el segon lloc de la taula 
i que es va resoldre gràcies a un gol molt 
matiner, en el primer minut de joc, marcat 
per Keita sorprenent un encara descol·locat 
equip cirerenc. Després, tots dos equips 
van buscar el gol i van tenir ocasions però 
sense encert davant de porteria.

Disputat derbi també el jugat diumenge a 
la tarda a Rocafonda. Es va avançar l'equip 
local amb gol de Brassier als 10' i abans de 
la mitja hora Cámara va empatar per als 
arlequinats. Després tots dos equips van 
lluitar per assolir la victòria però es van 
haver de conformar amb un punt cadascun.

Quarta Catalana

El Pla d'en Boet va obtenir la primera vic-
tòria de la temporada esborrant del camp 
el seu rival a domicili. L'equip mataroní es 
va avançar gràcies a un gol en pròpia por-
ta. A la represa, Vela va marcar el segon, 
que va permetre els grocs jugar a plaer i 
arrodonir la golejada al tram final amb gols 
de Miquel i Carrasco.

En el dia de la presentació dels equips 
de l'entitat llantienca, el primer equip va 
aconseguir el tercer triomf consecutiu, que 
el va enfilant cap a la part alta de la taula. 
L'equip verd va fer una gran primera part 
i va anar al descans amb un 3-0 favorable 
gràcies als gols de Said, als 2', i dos de 
Seidou, ja cap al final. A la represa l'equip 
local hauria pogut ampliar el marcador,  
però van ser els badalonins els que van 
aprofitar una de les seves ocasions.

1  ROCAFONDA

1  MATARONESA

ROCAFONDA: Mérida, Benguerel (Rosa 
59'), Gerardo Almazán, Marc Bou, Soto, 
Brassier, Touré (Águila 59'), Dembo, 
Paby, Soufian i Oumar.

MATARONESA: Pol, Edu, Carlos, 
Navarro (Hidalgo 88'), Cobos, Cristian 
(Ariel 64'), Espín, Cámara, Axel (Aitor 
71'), Badre, Marcelo.

0  CALELLA 

4  PLA D'EN BOET

PLA D'EN BOET: Jairo, Carlos, Lluc 
Pera, Collado, Carrasco, Javi Rodríguez 
(Valencia 76'), Marc Pérez (Miquel 57'), 
Eric, Valle (Cortés 76'), Vela (Reig 69') i 
Moussa (Gerard Garcia 57').

3  LA LLÀNTIA

1  LA SALUT BADALONA

LA LLÀNTIA: Lloret, Llavero, Kanteh 
(Bertolín 84'), Delfín (X.Artero 46'), 
Omar (Jerreh 60'), Ángel Vega (Yu-
supha 60'), Ibu, Salvia, Seidou (Montes 
78'), Siad, Serrano.

El Molinos venç al derbi contra el Cirera. | @UDMOLINOS
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21 JOVENTUT MATARÓ

25 OAR GRÀCIA

JOVENTUT MATARÓ: Julian Felenbok 
i Quico Sola, porters; Oriol Prat (2), 
Dani Aguilera (1), Berenguer Chiva (5), 
Bernat Muñoz (1), Oriol Vaqué (7), Jan 
Bonamusa, Manel Núñez (2), Jaume 
Pujol, Dani Aguilera (1), Rubén Tardío 
(2), Eric Zambrano (1), Pau López, Lluís 
Plaza, Pol Barragán.
PARCIALS CADA 5': 1-2, 2-3, 3-3, 5-5, 
6-8, 7-8 descans; 101-10, 13-13, 15-14, 
18-19, 20-21, 21-25.

28 JOVENTUT MATARÓ

26 DOMINICOS ZARAG.

JH MATARÓ: Noemí Pérez, Laia Argelich 
i Marta Espejo porteres; Sandra Fargas (5), 
Irene Hernàndez (2), Isabel Latorre, Ona 
Muñoz (5), Maria Murillo (2), Clara Poo (8), 
Ivet Rodriguez (1), Saray Romero, Clàudia 
Ruiz (2), Marina Seda (1), Zara Verdugo.
PARCIALS CADA 5': 3-3, 5-4, 8-6, 11-7, 
14-10, 17-13 descans; 20-15, 21-19, 21-21, 24-
22, 26-23, 28-26.

1a Estatal
Masculina

El Joventut, molt condicionat per 
les lesions, tan prèvies com durant 
el partit, va patir una dura derro-
ta davant un rival directe i es veu 
amenaçat per la zona de descens. 

En la primera part els dos equips 
van centrar els seus esforços en 
defensa i es va arribar al descans 
amb un ben esquifit 7-8 al marcador. 

A la represa es van animar els 
atacs i el marcador va estar sem-
pre igualat amb empats a tots els 
resultats des del 8-8 fins al 19-19. 
En aquest moment els visitants van 
encadenar dos gols i van començar 
els nervis en l'equip local, que no va 

Els tres de dalt no fallen
8a jornada (4 novembre) 
Sant Vicenç- Sant Martí Adr.  .........22-36
La Roca- Esplugues  .........................35-32
JH MATARÓ - OAR Gràcia ..................21-25
Granollers B - Bordils B ...................28-23
Sant Cugat- Sant Quirze ..................28-35
S.Esteve Palaut. - Montcada ...........29-35
Sarrià - Sesrovires ............................ 22-27
Sant Joan Despí- Palautordera ......32-31

Classificació 
Sant Quirze, Sant Martí 16; Sesrovires 15, 
Granollers B 11; Esplugues, La Roca i OAR 
Gràcia 10, Sant Joan Despí, Montcada 6; 
Sarrià, S.Vicenç, Palautordera i S.Cugat 
5; JOVENTUT MATARÓ 4, Bordils B i S.Est. 
Palaut. 2.
9a jornada (12 novembre)
Sesrovires - JH MATARÓ (DG 18:05 h) 
Un altre partit complicat a la pista del 
tercer on és complicada la reacció.

El Joventut és sisè
9a jornada (4 novembre)
Agustinos Alicante - Mislata ..........22-23
JH MATARÓ -Dominicos ...................28-26
Elda- Morvedre ..................................23-24
S.Joan Despí - La Salud Tenerife ..20-33
S.Vicenç- OAR Gràcia   ......................24-26
S. Quirze - Lleidatana ......................39-28
La Roca - Amposta ............................28-27
Classificació
Morvedre i Mislata 17; Elda 14; La Salud 
Tenerife, OAR Gràcia 10, JH MATARÓ, 
Sant Vicenç i Sant Quirze 8, La Roca 7; 
Agustinos, Lleidatana i Sant Joan Des-
pí 6; Amposta 4, Dominicos Zaragoza 3.
10a jornada (11 novembre)
Morvedre - JH MATARÓ  (DS 19 h)
A la pista del líder
El femení del Joventut Mataró viatja a 
Sagunt, a la pista del líder, amb ganes de 
donar la sorpresa.

ALTRES RESULTATS
2a Catalana: JHM B - S.Joan Despí B 
27-22; Llavaneres Caldes d'Estrac- Pau 
Casals Sab. 32-23; Juv. Masc.: Esplugues- 
JHM 26-26; Juv. Fem: Igualada- JHM 20-
33; Cadet masc.: JHM- La Garriga 27-34; 
Cadet fem: JHM- Palautordera 27-32; Inf.
fem: JHM- Sesrovires 33-9.

Derrota molt dolorosa a casa

El Joventut va retrobar-se amb el 
triomf davant un cuer que va posar 
les coses molt difícils. Les aragone-
ses van sortir fortes (1-3), però de 
seguida va començar a funcionar 
l'atac local i al descans el Joventut 
dominava per 17-13. 

A la represa l'atac local es va 
bloquejar durant deu minuts i les 
"manyes" es van posar per da-
vant (21-22). Un parcial de 5-0 va 
reconduir la situació, però no es 
van rendir les visitants posant-se 
a dos gols (27-25). Clara Poo va 
fer el gol de la tranquil·litat quan 
faltava un minut per al final.

trobar porteria, i els sabadellencs 
van decidir el matx amb un altre 
parcial de 0 a 4.

 Victòria molt treballada

No van poder superar la defensa. | DF

Plata Estatal Fem.

Treballadíssima victòria local. | DF
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DIVISIÓ HONOR 
MASCULINA

El Quadis va encaixar dos 
gols en el dos minuts finals

El Quadis va veure volar dos punts 
en un partit que semblava tenir con-
trolat davant el CN Barcelona, en 
el primer empat entre aquests dos 
equips en partit de lliga a Mataró. 

El partit va començar amb reci-
tal dels porters que, en el cas de 
Mario Lloret, es va allargar tot el 
partit. Però al final del primer quart 
el Quadis anava per darrere (1-2). 

El 2n quart va ser el millor del 
Quadis. Ramiro i Víctor de penal 
van avançar-lo. Després de l'em-
pat rival, Ramiro i Pol Barbena en 
dos xuts imponents van posar el 
5-3 al descans. 

A la represa les dues defenses 
van pujar el nivell i només va ha-
ver-hi un gol visitant.  Això va donar 
pas a un darrer quart que va estar 

El Quadis és quart
5a jornada (28 octubre)
QUADIS CN MATARÓ- CN Barcelona ..6-6
Catalunya - Molins ...............................  8-3
Terrassa - Mediterrani .........................8-4
Navarra - Echeyde Tenerife ................9-9
Barceloneta - Canoe ............................18-7
Sant Andreu - Sabadell.......................9-12

Classificació 

Barceloneta 15, Terrassa 13, Sabadell 
12;  QUADIS CN MATARÓ 8; Sant Andreu, 
Canoe i CN Barcelona 7; Mediterrani 
5; Navarra 4; Catalunya 3; Tenerife 2, 
Molins 1.

6a jornada (11 novembre)
Molins- QUADIS CN MAT. (18 h)

Visiten el cuer
El Quadis es desplaça a la piscina del 
cuer on no hauria de tenir problemes 
per guanyar com va fer la temporada 
passada (8-11).

Queden tres imbatuts
3a jornada (4 novembre)
Moscardó- LA SIRENA CNM  ..............9-16
Sabadell - Zaragoza........................... 26-4
Sant Feliu - Terrassa ...........................11-14
Mediterrani- Sant Andreu- ...............8-13
Rubí- Dos Hermanas............................ 8-8
Classificació 
Sabadell, Sant Andreu i Terrassa 6; LA 
SIRENA CNM i Mediterrani 6; Zaragoza 
3; Dos Hermanas i Rubí 1; Moscardó, 
Sant Feliu 0.

4a jornada (11 novembre)
LA SIRENA CNM - Mediterrani (12:45 h)

Bon partit davant el "Medi"
La Sirena rep el dissabte un equip 
amb el qual està empatat a punts com 
és el "Medi". Està clar que ara mateix 
l'equip mataroní és superior i ho ha 
de manifestar a la piscina com ho ha 
fet en les quatre darreres visites de 
l'equip barceloní aquí a Mataró. 
La temporada passada el resultat va 
ser de 12-6.

El Quadis CNM veu com volen 
dos punts en dos minuts

El triomf s'escapa al final. | D.F

Div.Honor Fem.

Les sirenes no fallen a Madrid

Bon triomf de La Sirena CNM a 
Madrid davant un Moscardó que 
encara no ha puntuat. 

Després d'un primer quart igua-
lat les sirenes van sortir en tromba 
i van fer un parcial de 0-4, però 
abans del descans van reaccionar 
les madrilenyes per ajustar el mar-
cador fins un 5-7.

A la represa La Sirena no va do-
nar opció, va tancar la defensa i 
en atac va sortir tot per clavar un 
parcial de 0-6 que ho va deixar 

9  MOSCARDÓ

16 LA SIRENA CNM

LA SIRENA CNM: Debby Willemsz i 
Júlia Ávila porteres; Marina Zablith (2), 
Laura Vicente (2), Clàudia Abad (2), Ma-
ria Bernabé, Clara Cambray (3), Ciara 
Gibson (2), Marta Bach (1), Liana Dance 
(2), Ema Carevic (2), Carla Graupera.
PARCIALS: 2-2, 3-5, 0-6, 4-3. 

6  QUADIS CN MATARÓ

6  CN BARCELONA

QUADIS CN MATARÓ: Mario Lloret 
(15 aturades), Ramiro Veich (2), Josep 
Puig, Loste, Víctor Fernàndez (1 de p.), 
Edu Mínguez, Lluc Bertran (1), Samu 
Ruiz, Àlex Codina, Pol Barbena (1), 
Albert Merino, Germán Yáñez (1 de p.), 
Casabella (ps).

PARCIALS: 1-2, 4-1, 0-1, 1-2.

ben emocionant, i quan feia poc 
que havia començat Lluc Bertran 
en un esplèndid xut va posar el 6-4. 

El Quadis veient el triomf a prop, 
va pensar a defensar, i va contem-
poritzar molt i no  va xutar en cap 
dels seus sis darrers atacs. I en 
canvi en els dos últims Fran Valera 
i Van Ijperen van igualar el partit, 
deixant glaçat l'ambient.

tot sentenciat. En el darrer quart 
relaxació i parcial per a les locals.
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71  MATARÓ PARC BOET

77 ROSER

MATARÓ PARC BOET: Vázquez, Drake-
ford (15), Canals (2), Hermoso (2), Naharro 
(11), Franch (10), Corella, Rubio (12), Mañes 
(16) i Forcada (3). 19 de 35 en tirs de 2, 6 
de 23 en tirs de 3 i 15 de 16 en tirs d’1.

PARCIALS: 10-27, 17-15, 18-17 i 26-18.

BÀSQUET

A remolc tot l'enfrontament. | D.F

El mal primer quart condem-
na els mataronins que no són 
a temps de remuntar

El Mataró Parc Boet es va enfrontar 
el passat dissabte davant el Roser, 
que fins al moment era el cuer de 
la classificació sense haver sumat 
encara cap victòria i, contra tot pro-
nòstic, es va veure sorprès per la 
sortida dels barcelonins que amb 
un parcial de 10 a 27 van deixar 
les coses molt complicades per als 
nois d’Alberto Peña.

Els visitants van saber aguantar 

la diferència i no va ser fins a l'últim 
quart que els taronges semblaven 
trobar la fórmula de la remuntada, 
però ja va ser massa tard per fer-
la efectiva.

62 CERDANYOLA

47 MATARÓ FEIMAT

MATARÓ FEIMAT: Solé (10), Guallar (2), 
Serratacó (11), Cabrera (9), Rodríguez (5), 
Ventura (2), Viñallonga, Ariño (7), Romero 
(1), Teixidó, Espiga i Tardio. 13 de 46 en tirs 
de 2, 3 de 16 en tirs de 3 i 12/22 en tirs d'1.

PARCIALS: 13-10, 19-18, 13-13 i 17-6.

Tarda negra del Mataró Feimat

El Roser sorprèn el Mataró Parc 
Boet a l’Eusebi Millán

En un partit per oblidar, 
els mataronins cauen a 
Cerdanyola incapaços d’arri-
bar als 50 punts

Hi ha partits que se solen resumir 
amb l’expressió “no ha sortit res”. 
Doncs bé, el del Mataró Feimat 
d’aquest cap de setmana és un 

d’aquests. Els de Charly Giralt van 
veure com la fortuna els era esquiva 
en totes les situacions per acabar 
perdent davant del Cerdanyola amb 
un molt mal balanç ofensiu per al 
conjunt mataroní.

I, malgrat les circumstàncies, els 
grocs encara van tenir opcions fins 
a finals del tercer quart.

LLIGA EBA 
- Grup C - A

El Masnou continua 
líder en solitari 
7a jornada (4 i 5 de novembre)
Sant Adrià - Quart .............................74-85
Castelldefels - Tarragona ...............64-72
EL MASNOU - Collblanc .................... 71-92
MATARÓ PARC BOET - Roser ............71-77
Menorca - Sant Josep ......................86-74
Tortosa - Barberà ..............................94-67
Girona - ARENYS ................................73-77

Classificació 
EL MASNOU, 12; Tarragona (-1 partit), 
Sant Adrià, Girona i ARENYS, 11; Collblanc 
(-1 partit), Sant Josep (-1 partit), Caste-
lldefels, Tortosa, MATARÓ PARC BOET, i 
Menorca, 10; Roser, 8; i Quart (-2 partits) i 
Barberà (-1 partit), 7.

8a Jornada (11 i 12 de novembre)
El Mataró Parc Boet intentarà tornar al 
camí de la victòria aquest dissabte 11 a 
les 18:30 a la pista del Collblanc, en el 
que es preveu un partit complicat contra 
un rival que ocupa la 6a posició.

El Pardinyes Lleida ja 
és líder en solitari
7a jornada (4 i 5 de novembre)
Igualada - Salt ....................................72-67
Valls - Cornellà .................................. 79-65
Pardinyes Lleida - Palma .................74-61
Cerdanyola - MATARÓ FEIMAT ........62-47
Olivar - JAC Sants. ............................ 86-71
Mollet - Andorra B ............................89-60
Castellbisbal - Vic .............................76-87

Classificació 
Pardinyes-Lleida, 13; Vic, Igualada, Mollet, 
Valls i Palma, 12; MATARÓ FEIMAT, 11; 
Olivar, Salt i Cerdanyola, 10; Cornellà i 
Castellbisbal, 9; JAC Sants, 8; i Andorra 
"B", 7.
 
8a jornada (11 i 12 de novembre)
El Mataró Feimat, després de tres 
derrotes, buscarà recuperar el camí 
de la victòria aquest diumenge 12 a les 
18h quan rebi la visita al Josep Mora de 
l'Olivar de Saragossa. Els aragonesos 
ocupen la posició posterior als mataro-
nins a la taula, en un partit important 
per allunyar-se de la part baixa. 

- Grup C - B

Partit sense sort. | ARXIU
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Victòria de prestigi. | ARXIU

Un gran primer quart de les 
mataronines encarrila un 
triomf molt important

Gran cap de setmana per a les no-
ies d’Adrià Castejón, que van acon-
seguir la victòria en una de les 
pistes més complicades de Copa 
Catalunya, gràcies a un magnífic pri-
mer quart on van passar per sobre 
de les colomenques, escapant-se 
fins als 14 punts d’avantatge. Les 

grogues van saber controlar el seu 
rival al segon quart, i a la represa, 
aguantar l’esforç local, que va ar-
ribar a retallar 11 punts al final del 
tercer període. Les locals, però, 
no van seguir remuntant a l’últim 
quart, aconseguint així les mataro-
nines una victòria molt important, 
que manté les seves esperances 
de tornar-se a enganxar al grup 
capdavanter de la taula.

C. CATALUNYA 
- GRUP 2 -

L'Hospitalet, amb un 
partit més, i el Boet, 
dos únics equips amb 
una sola derrota
8a jornada (4 i 5 de novembre)
Gramenet - GRESS PL. MATARÓ .... 49-54
Molins - Viladecans .........................50-84
L'Hospitalet - Roser ..........................67-62
Igualada - M. PARC DORI D. BOET . 42-45
Descansa: Banyoles

Classificació 
Hospitalet, 15; MATARÓ PARC DORI DORI 
BOET (-1 partit), 13; Gramenet (-1 partit) i 
Viladecans (-1 partit), 12; GRESS PLATGES 
DE MATARÓ (-1 partit), 11; Roser (-1 partit); 
9, i Molins (-1 partit), Igualada (-1 partit) i 
Banyoles (-1 partit); 8.

9a jornada (11 i 12 de novembre)
Doble partit a casa per als equips ma-
taronins de Copa Catalunya en l'última 
jornada de la primera volta.
El Mataró Parc Dori Dori Boet rebrà la 
visita del Draft Gramenet aquest dissa-
bte 11 a les 20:45h a l'Eusebi Millan, en 
un partit vital contra un rival directe per 
seguir aspirant al liderat del grup.
El Gress Platges de Mataró, per la seva 
banda, rebrà la visita del Molins de Rei 
al Josep Mora, també el dissabte però 
a les 19:30h. Un partit a priori dels més 
asssequibles davant d'un rival que 
només ha guanyat un partit en tota la 
primera volta.

El Gress Platges de Mataró 
sorprèn el Draft Gramenet

42 IGUALADA

45 M. PARC DORI D. BOET

MATARÓ PARC DORI DORI BOET: 
Jones, Gibert, Chacón (3), Barbena (3), 
Graupera, Solé, Rovira, Ruano (8), Mas-
suet (2), Giénez (3), Girabal i Latorre 
(26). 13 de 36 en tirs de 2, 2 de 20 en 
tirs de 3 i 13 de 20 en tirs lliures.

PARCIALS: 9-13, 10-15, 17-3 i 6-14.
Sense Jones també guanyen. | ARXIU

Les mataronines van sumar 
la victòria tot i no comptar 
amb la seva millor jugaora

Gran victòria per a les noies de 
Jordi Vízcaino en un partit on no-
més van poder comptar amb 3 se-
gons de la presència de la seva 
gran estrella, Jones. Un partit on la 
igualtat va ser la tònica dominant 
de la primera part, malgrat que la 
iniciativa en el joc i en el marcador 

sempre anava del costat mataroní, 
així, al descans, el marcador era 
de 19 a 28.

A la represa, reacció fulminant 
de les igualadines, anul·lant per 
complet al conjunt taronja, que 
semblava que perdria el partit, però 
una gran reacció a l’últim quart, de 
la mà d’una immensa Latorre, va 
permetre sumar una nova victòria 
i mantenir-se al 2n lloc de la taula.

49 DRAFT GRAMENET

54 GRESS PLATGES MAT.

GRESS PLATGES DE MATARÓ: Del 
Moral (8), Cuní (9), Balmes, Coll (2), 
Magriña (7), Hubbard, Gómez, Harris 
(11), Washington (5), Milla (9) i Murat (3). 
16 de 39 en tirs de 2, 5 de 16 en tirs de 
3 i 7 de 12 en tirs lliures.

PARCIALS: 10-24, 10-13, 17-6, 12-11.

El Mataró P. Dori Dori Boet pateix 
però s'endú la victòria d'Igualada
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el Esporttot FUTBOL SALA

Instant abans de l'inici. | CEDIDA

Derrota en un partit igualat. | ARXIU

Cauen en la visita a l'equip 
revelació de la temporada

El Futsal Aliança Mataró va perdre 
4 a 2 a la pista del Pallejà, l’equip 
revelació del que portem de tem-
porada, i que ocupa la tercera plaça 
només per darrere del Manresa i el 
Catgas B. El matx va estar competit 
fins al final i els mataronins hau-
rien pogut sumar un punt, però la 
manca d’encert de cara a porteria 

en els darrers instants de partit 
va decantar la balança a favor de 
l'equip local.

El Futsal Aliança Mataró cau 
a la pista del Pallejà

2A DIVISIÓ B
GRUP 3
El Manresa i el Catgas 
"B" ja són líders
9a jornada (28 i 29 d'octubre)
Canet - Linyola ....................................... 9-2
Cerdanyola - Floresta .......................... 4-2
Pallejà - ALIANÇA MATARÓ .................. 4-2
Salou - Dènia .......................................... 6-2
Castelldefels - CN Sabadell .................9-1
Manresa - Catgas "B" ............................7-3
La Unión - Escola Pia ........................... 2-3
Barceloneta - Hospitalet ..................... 2-2

Classificació 
Manresa, 23; Catgas "B", 20; Pallejà, 
Castelldefels i Hospitalet, 19; CN Saba-
dell, 18; Salou, 15; Escola Pia, 14; Barce-
loneta, 12; ALIANÇA MATARÓ (-1 partit) i 
Cerdanyola, 9; CANET, Floresta i Dènia, 
7; La Unión, 4; i Linyola (-1 partit.), 0.

10a jornada (11 i 12 de novembre)
El Futsal Aliança Mataró rebrà la visita 
del Cerdanyola del Vallès aquest 
diumenge (12:15h) al Teresa Maria 
Roca. Els vallesans, amb un partit 
més, empaten a la taula amb els 
mataronins amb 9 punts.

L’Spall CFS Ciutat de Mataró suma 
la tercera victòria consecutiva

L'SPALL CFS Ciutat de Mataró va 
sumar una nova victòria, i ja en van 
tres de consecutives, després de 
vèncer per 5 a 7 a la difícil pista 
de Castellar del Vallès.

Al partit, tot i començar per dar-
rere al marcador, els groc-i-negres 
van trobar ràpidament el camí del 
gol, gràcies a Lluís Macias, la gran 

3A NACIONAL
GRUP 1
El Ripollet i el 
Montsant es mante-
nen al capdavant
7a jornada (4 i 5 de novembre)
Lloret - Arrels ......................................... 2-3
Montsant - Vallseca .............................. 3-2
SANT JOAN VILASSAR - Sant Cugat ...7-2
Lliçà d'Amunt - Vacarisses ................. 2-3
Castellar - SPALL CFS MATARÓ .......... 5-7
Ripollet - Studi Barcelona ................... 5-3
Fund. Esp. Grama - PREMIÀ .................11-3
Montcada - Isur...................................... 4-7

Classificació 
Ripollet i Montsant, 18; SPALL MATARÓ, 
15; Montcada i Isur, 13; Fund. Esp. Grama, 
12; Vacarisses, 11; Studi Barcelona, Llliçà 
d'Amunt i Lloret, 9; SANT JOAN VILASSAR 
i Vallseca, 8; Sant Cugat, Arrels i PREMIÀ 
DE MAR, 6; i Castellar, 1.

8a jornada (12 de novembre)
SPALL MATARÓ - SANT JOAN V.. ....11:45h

4  PALLEJÀ

2  ALIANÇA MATARÓ

ALIANÇA MATARÓ: Isaac Fernandez, 
Abdyck Gómez, Azhar Chiheb, Eric Izquier-
do, Cristian Villarin, Carlos Villarin, Amar 
Ceeesay, Alex del Barco, Pol Novo, Oriol 
López, Mahamadu Ceesay i Pol Tolrà..

5  CASTELLAR VALLÈS

7  SPALL CFS MATARÓ

SPALL CFS MATARÓ: Sánchez (porter), 
Álvarez, Carmona, El Merrouni i Aledo 
–cinc inicial- De Gea, Macias (6), Capilla, 
Moreno, Robles (1) i Tejedor (ps).

estrella de l'enfrontament amb 6 
gols, que aconseguia anotar en els 
moments claus del partit.
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Derrota de l'UEC LG Mataró que 
l'envia a la cua de la taula

Va caure clarament davant 
del CECELL Lleida abans 
d'anar a Las Palmas

Mal partit de l’equip femení del Club 
Voleibol Mataró el passat dissabte 
a la 1a Divisió Estatal. La derrota 
per 0-3 davant un rival directe de 
la zona baixa, com és el CECELL 
Lleida, deixa tocat a un equip que 
venia de guanyar el seu primer par-
tit a Saragossa, i l'envia a la cua, 

la setmana abans d'anar a les Illes 
Canàries per enfrontar-se l'IBSA 
Las Palmas, filial d'un dels millors 
equips de la Superlliga estatal.

Des del primer moment del set 
inicial, ja es va veure que les locals 
jugaven excessivament pressiona-
des, els errors constants i la man-
ca de precisió de les mataronines 
van ser la tònica dels dos primers 
sets que les visitants es van endur 

Les noies de l'UEC LG Mataró en acció aquesta temporada. | ARXIU

per 20-25 i 18-25 respectivament.
En el tercer set, les jugadores del 

Mataró van millorar sensiblement 
el joc. El set va ser molt igualat 
des del principi fins al final. Però 
amb empat a 25 en el marcador 
les mataronines van cometre no-
vament dues errades que les van 
condemnar a una altra derrota.

Derrota del masculí 
a la pista del líder
L’equip masculí va perdre amb 
claredat per 3-0 davant del Tor-
redembarra, líder sòlid de la pri-
mera divisió catalana, amb parcials 
de 25-12, 25-16 i 25-17.

El CV Mataró amb força baixes, 
no va plantar cara en cap moment 
i els locals van poder jugar plàci-
dament i construir els seus atacs 
amb comoditat.

Amb aquesta nova derrota, el 
Mataró continua a la meitat de 
la taula. El pròxim dissabte, a les 
19:30h a l’Euskadi, els nois que 
entrena Míriam Esqué reben el 
Terrassa, últim classificat de la 
categoria i l’únic equip que enca-
ra no ha guanyat cap partit.

L'empresa mataronina serà 
el patrocinador principal del 
sènior femení de l'entitat

El passat dissabte 3 de novembre 
l'entitat mataronina Associació 
Esportiva Centre Catòlic va signar 

un conveni de col·laboració econò-
mica, amb l’empresa mataronina 
GRESS Materials de Construcció. 
Un conveni que serà renovable 
per les temporades vinents i que 
convertirà l'empresa de la ciutat 

en el patrocinador principal de 
l'equip sènior femení que juga a 
Copa Catalunya, per aquest motiu, 
a partir d'ara la denominació de 
l'equip passarà a ser Gress Platges 
de Mataró.

L'acte de signatura es va efec-
tuar el matí del dissabte a les de-
pendències de l'empresa GRESS, 
amb el Director de l’Empresa, el 
Sr. Antolin Cuevas i el president 
de l'AECC Mataró, Joan Ventura. 

En paraules del mateix president, 
és un fet molt remarcable i satis-
factori poder comptar amb la col-
laboració d’una empresa mataroni-
na del prestigi de MARESMEGRESS, 
S.L. i que s'hagi fet efectiu amb la 
signatura d'aquest conveni de col-
laboració i patrocini, que es va es-
trenar al partit d'aquest cap de set-
mana davant del Draft Gramenet.

Encaixada posterior a la signatura del conveni de patrocini. | CEDIDA

Maresme Gress nou patrocinador 
de l'equip femení de la UE Mataró

POLIESPORTIU www.eltotesport.com |  P. 11
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Els mataronins van ser molt 
superiors al conjunt reusenc 
imposant-se per 0 a 48

Aquest diumenge passat el Rugby 
Club Mataró afrontava la quarta 
jornada de la fase prèvia a casa 
del Reus R.C. 

Els del Maresme visitaven la capi-
tal del Baix Camp amb la necessitat 
de sumar els punts necessaris per 
continuar optant a l’ascens que es 
va escapar a les acaballes de l’últi-
ma lliga. El camp de La Pastoreta, 
on juguen els locals, presentava un 
aspecte immillorable. Amb vent a 
favor els jugadors de Mataró van 
sortir molt ràpids i en una gran 
jugada col·lectiva aconseguien 
trencar la defensa per realitzar 
el primer assaig amb transforma-
ció a pals. Els capgrossos, amb un 
molt bon joc de mans, passades 
ràpides i cavalcades per l’exterior, 
van assajar tres vegades més a la 
primera part sense donar opció 
als de Tarragona. Tot i el bon joc 
dels seus homes grans, que amb 

molt de pes venien cares les fases 
estàtiques del joc, el marcador ja 
no es va moure fins al descans. 

A la represa, mataronins i reu-
sencs van sortir amb la mateixa 
dinàmica, i ni el vent en contra, 
ni la duresa del rival, van poder 
fer enrere el Mataró. Dues mar-
ques més consecutives permetien 
continuar als visitants amb bones 
sensacions. Quan encara s’havien 
jugat pocs minuts de la segona mei-
tat, van ser sancionats amb dues 
expulsions temporals seguides per 
joc perillós, que van deixar l’equip 
del Maresme durant deu minuts 
amb només tretze dels quinze ju-
gadors. Després d’un esforç tità-
nic de contenció, amb els quinze 
jugadors de nou sobre el camp van 
tornar els assajos i el final del par-
tit. Resultat de 0-48 i molt bones 
sensacions per al pròxim partit a 
casa, al Municipal de Cerdanyola. 
Serà aquest dissabte 11 a les 19h, 
on s'espera veure bon rugby i fer 
un pas més cap a l’ascens.

Servei de toc a favor del conjunt mataroní. | RC MATARÓ

Amb la victòria al camp de 
l'AD Rimas l'equip mataroní 
és líder en solitari de 2a

L'equip femení de l'Iluro HC va ob-
tenir una brillant victòria al camp 
del AD Rimas per 0-2 i és líder del 
seu grup de la 2a Catalana. L'equip 
taronja és l'únic equip que ha gua-
nyat els quatre partits i encapça-
la la classificació amb 12 punts, 
per davant de Pedralbes amb 10 i 
Júnior B amb 7. Precisament aquest 
darrer equip serà el proper rival 
el diumenge dia 12 al Municipal 
de Hockey de Mataró a les 11:30h.

El masculí guanya i ja és segon
El sènior masculí A va guanyar per 
0-4 al camp del Drac HC de Terrassa 
i és segon a la classificació amb 9 
punts per darrere del Sant Cugat 
que en té 12. Aquest cap de setma-
na l'equip mataroní rep el Sarrià 
el dissabte a les 15:15h.

L'Iluro HC en acció. | ARXIU

Victòria del femení 
de l'Iluro HC

El Rugby Club Mataró s'imposa de 
forma contundent a Reus

Ajornat el partit 
de Divisió d'Honor

El passat dissabte el calendari ens 
portava el partit entre el Quadis CN 
Mataró i el Ripollet, però ha estat 
ajornat fins al dia 19. L'equip mataro-
ní tenia un altre derbi aquest cap de 
setmana davant l'Olot, però també 
s'ha ajornat fins al 3 de desembre.

L'equip mataroní és 4t a la classificació i 
ha caigut de la zona d'ascens en benefici 
de l'Olot, però estan en igualtat de punts i 
aquest equip té un partit més jugat.

el Esporttot POLIESPORTIU
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Golfes: Les sessions a partir de les 
00.00   Matinals: Les sessions abans 
de les 13.00 Estrena  · En verd: ses-
sió 3D En vermell: Dis., diu. i festius

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

Oro  12:10  17:00  19:20  22:00  00:45

Feliz dia de tu muerte  12:15  15:50  18:10  20:20  22:30  00:40

La librería  16:30  19:00  01:00

 [Exc. dm.] 21:30      [En VOSE dm.]  21:30      [En VOSE]  12:20

Musa  12:10  16:00  18:00  20:10  22:30  00:00

Yo-Kai Watch. La película  12:15  16:00  18:05

La gran enfermedad del amor  15:50  

 [Exc. dm.] 20:10      [En VOSE dm.]  20:10

Deep 12:15  16:00  18:15

American Assassin 19:00  21:30  22:25  00:50

 [dv.+dl.-dj.] 16:45   

La batalla de los sexos [Exc. dm.] 20:05   [En VOSE dm.]  20:05

Enganchados a la muerte 20:20  22:40  01:00

 [dv.+dl.-dj.] 15:50   

Pokemón: ¡Te elijo a ti! 12:15  16:00

Thor: Tagnarok 12:00  16:00  18:45  21:45  00:30

 [Exc. dm.] 20:30  23:30      [En VOSE dm.]  20:30      [En VOSE]  12:15

El secreto de los Marrowbone 

 12:10  15:50  18:00  20:20  22:40  01:00

El pequeño vampiro 18:10

 [Continua]

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

Geostorm 22:40

El muñeco de nieve 00:45

Blade Runner 2049 17:15

Toc Toc 20:20  22:40            [dv.+dl.-dj.] 16:00

Operación cacahuete 2 12:15  16:45

Kingsman: El círculo de oro 00:15 

It 00:00

Tadeo Jones 2 12:15  18:20 

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

La historia del amor 18:00  20:30 (11 i 13 nov.)

Una mujer fantástica 20:30 (16 nov.) (VO)

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

A causa de la vaga general del dia 8, al tancament de 
l'edició no disposàvem de la programació d'Ocine Arenys. 
Per a més informació consulteu www.totmataro.cat/cinema

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema
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  Què fa que una dona sigui bona 
mare? És necessari renunciar als 
propis somnis, per extrems que 
siguin, quan tens fi lls? Aquesta és 
la pregunta inicial que es va plan-
tejar Clare Weiskopf, la directora 
de Amazona, la mare de la qual 
va fugir a la jungla colombiana 
quan ella tenia onze anys, abando-
nant-la a ella i al seu germà petit.

Trenta anys després, la Clare 
es queda embarassada i decideix 
retrobar-se amb la seva mare per 
buscar respostes i tancar ferides. 
Necessita tenir el seu propi con-
cepte del signifi cat de la materni-
tat. Així, Amazona és un viatge a 
les profunditats de l’Amazones que 

Amazona: bona o mala mare

li servirà per explorar una relació 
mare-fi lla que creia perduda i que 
la transportarà a l’interior del seu 
propi ser, l’únic camí possible per 
reconciliar-se amb ella mateixa.

Dimecres que ve
El documental, de 82 minuts de 
durada i que es planteja com un 
dilema moral sobre els límits de 
la llibertat i la responsabilitat, es 
podrà veure el dimecres 15 de 
novembre a 2/4 de 8 del vespre 
a la sala d’actes del Cafè de Mar 
dins el cicle de 'El Documental 
del Mes'. Posteriorment es podrà 
veure també a l'Espai Gatassa de 
Cerdanyola.

  

Pregunta de la setmana
Per quina pel·lícula va rebre la 
primera nominació a un Globus 
d'Or Emma Stone?

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

Resposta del núm. 1792
"Anthony Hopkins"

Guanyadors:
· Paqui Bermúdez García
· María Rosa Navarro Ruiz

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

La pel·lícula és 'El Documental del Mes' al Cafè del Mar

núm. 1794 del 10 al 16 de novembre de 2017
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La cartellera dels "cines" sempre a un 
clic a www.totmataro.cat/cinema

Cinemes Les estrenes núm. 1794 del 10 al 16 de novembre de 2017

ORO

Dos conquistadors espanyols del segle 
XVI es proposen emprendre una expe-
dició amb 30 homes i dues dones per 
la selva amazònica. Es proposen trobar 
una mítica ciutat desapareguda que, se-
gons diuen, està feta d'or.
Direcció:  Agustín Díaz Yanes
Intèrprets: Raúl Arévalo,  José Corona-
do,  Bárbara Lennie
103min

MUSA

Un professor de literatura, en Samuel, ha 
deixat d'anar a la universitat des de la tràgica 
mort de la seva parella. Cada nit repeteix el 
mateix malson on algú assassina una dona 
amb un ritual cruel.  De sobte, troben morta la 
dona que apareixia als seus somnis. 
Direcció: Jaume Balagueró
Intèrprets: Elliot Cowan,  Franka Poten-
te,  Ana Ularu
107min

FELIZ DÍA DE TU MUERTE

Una jove universitària és assassinada 
i reconstrueix constantment el dia de 
la seva mort per descobrir la identitat 
del seu assassí. Per fer-ho, cada dia 
reviu tant els detalls quotidians com 
l'aterridor final.  
Direcció: Christopher Landon
Intèrprets: Jessica Rothe,  Israel Brous-
sard,  Ruby Modine
96min

LA LIBRERÍA

Basada en la novel·la de Penelope Fitz-
gerald, la pel·lícula mostra la història 
d'una dona que decideix obrir la primera 
llibreria de la zona. La decisió contra-
diu l'educada però implacable oposició 
veïnal del seu petit poble d'Anglaterra.
Direcció: Isabel Coixet
Intèrprets:  Emily Mortimer,  Patricia 
Clarkson,  Bill Nighy
115min

THE RITUAL

Un grup d'amics es reuneix per fer senderisme 
per Suècia per tal de retre homenatge a un 
membre del grup, mort de manera violenta. 
Un cop dins el bosc, una presència estranya 
comença a assetjar-los i a sembrar el pànic 
entre ells.
Direcció: David Bruckner
Intèrprets: Rafe Spall,  Rob James-Co-
llier,  Sam Troughton
94min

THE SQUARE

El mànager d'un museu d'art contem-
porani s'encarrega d'una exhibició: 'The 
square'. La seva instal·lació fomenta 
els valors humans i altruistes però la 
publicitat entorn l'exhibició genera un 
malestar inesperat.  
Direcció: Ruben Östlund
Intèrprets: Claes Bang,  Elisabeth Moss,  
Dominic West
142min
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judicial. Al Carrer d'Argentona la 
gent no podia avançar i no veia el 
que passava a l'Ajuntament. És el 
lloc icònic que fa de més mal que-
dar en dies així, el centre neuràlgic 
polític i social dels mataronins.
Genís Mayola fa d'animador musi-
cal. El seu timbre vigorós contrasta 
amb els ànims de ràbia contingu-
da dels concentrats. Les cançons 
se segueixen sense entusiasme, 
perquè fi ns i tot el somriure pre-
tès del moviment queda glaçat per 
l'actualitat. Fins i tot Els Segadors 
adquireixen més foscor.

Crits de "Bote dimissió!"
Es llegeix un manifest i intervenen 
els representants del bloc sobiranis-
ta. Els mateixos que l'endemà eme-
ten un comunicat on afi rmen que 
lamenten “que l’alcalde de Mataró 
a hores d’ara encara no hagi pres 
la iniciativa emetent un comuni-
cat ofi cial exigint l’immediat alli-
berament dels presos polítics”. En 
clau mataronina la concentració 
torna a fi nalitzar amb escridassada 
popular demanant la dimissió de 
David Bote. I els polítics sobiranis-
tes infl amant els seus propòsits de 
moció de censura. | Cugat Comas

  De nou concentració convocada, 
de nou allà mateix però l'acte del 
passat dijous al vespre a La Riera va 
ser lleugerament diferent dels pre-
cedents. La fartanera és evident i 
costava de contenir la ràbia. L'auto 
de la jutgessa Lamela de l'Audièn-
cia Nacional havia enviat a presó 
la meitat del govern català cessat 
pel "155". Més presos de naturalesa 
política, a parer compartit per la 
gernació que omplia amb silenci 
resilient el davant de l'Ajuntament. 
Poques banderes i molts rètols 
demanant la llibertat dels presos. 
Un manifest i el silenci fred, que es 
podia tallar en la foscor posterior 
al canvi d'hora de fa una setmana. 
Prop de 2.000 persones tornaven 
a col·lapsar La Riera. I només els 
crits de "llibertat, llibertat" servien 
de vàlvula escapatòria. Fins i tot 
hi havia alguna llàgrima.

Entre la molta gent congregada 
més gent que només independen-
tistes. Força més. Comuns, socia-
listes anònims. Cap crit d'indepen-
dència, aquesta vegada. La ràbia 
canalitzada pels empresonaments 
eixorda el reclam habitual: la con-
centració agafava un to agreujat 
justifi cat per l'abast de l'operació 

Prop de 2.000 persones responen a la convocatòria 
en un vespre de cares més tristes

El clam més enrabiat contra 
l'empresonament de consellers

 Com ja s'està convertint en una 
curiosa tradició comunicativa lo-
cal, l'Alcalde David Bote va es-
collir la seva pàgina personal de 
Facebook per a reaccionar a l'em-
presonament dels consellers ces-
sats de la Generalitat que va decre-
tar l'Audiència Nacional. “Demano 
la revisió urgent d'aquest auto ju-
dicial que, pensats també en la 
convivència, impliqui la posta en 
llibertat dels dirigents polítics em-
presonats”, diu Bote. 

L'Alcalde es mostra molt crític 
amb tota la judicialització del con-
fl icte i és sever amb “les decisions 
irresponsables de Puigdemont i 
Junqueras i les respostes de 
Rajoy”. En aquest punt situa l'ac-
cent en el fet que el President de 
la Generalitat Carles Puigdemont 
no convoqués eleccions per evitar 
la situació actual.

Bote especifi ca que les últimes 
decisions judicials, sobre les que  
afi rma opinar “des del respecte a 
la separació de poders”, tornen a 
incrementar la tensió social: “Com 
a alcalde, em preocupen els seus 
efectes sobre la convivència en-
tre veïns i també el seu efecte so-
bre l'economia i les famílies". En 
aquest sentit l'Alcalde apel·la a la 
calma social.| Cugat Comas

Ho fa "des del respecte a 
la separació de poders"

Bote demana la 
llibertat dels 
consellers a Facebook

La concentració de dijous passat davant de l'Ajuntament

David Bote  D. Ferrer 

 Daniel Ferrer 
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Els camins de Sant Jaume tenen una senyalització especial i molt icònica

S 
i anéssim en línia recta entre Mataró 
i Santiago de Compostela faríem més 
de 916 quilòmetres. Són dos punts gai-
rebé remots de la Península Ibèrica, el 

Maresme i la destinació de més peregrinacions 
del món. Però la connexió entre aquests dos 
punts és una de les apostes en matèria de turis-
me que vol fer la nostra comarca. L'anomenada 
que té el camí de Sant Jaume és conegut per 
tothom. És conegut tot el misticisme que envolta 
encaminar les passes –a peu o en bici, majorità-
riament– envers l'Apòstol. Invertint aquella dita 
que tots els camins porten a Roma, el Maresme 
se sumarà abans del pròxim any 'Xacobeo' a la 
cada vegada més estesa xarxa de camins de 
Sant Jaume. 

El Camí de Sant Jaume maresmenc tindrà el nom de 
Via Marina, i anirà de Malgrat de Mar a Montgat pas-
sant per tot el litoral de la comarca. Al nord, continu-
arà per la Selva fi ns a Lloret de Mar, i al sud enllaçarà 
amb el tram ja existent. A més, es planifi ca un ramal 
central que anirà de Mataró, passant per Granollers i 
arribant a Monistrol i Montserrat. El projecte parteix 
de la idea inicial de la Federació d’Amics del Camí 
de Sant Jaume a Catalunya i que s’ha fet pròpia el 
Consorci de Turisme del Maresme, que l’entén com 
un atractiu turístic de primera dimensió.

El seu President Joaquim Arnó assegura que els 
"interessa molt per afegir atractiu desestacionalit-
zat a les possibilitats que té la comarca" i les feines 
impliquen poder presentar el detall del recorregut 
d'aquesta ruta a mitjans del 2018. La idea inicial va 
partir d'una de les associacions d'amics del Camí de 
Sant Jaume i pren el nom de Via Marina per resse-
guir el ramal conegut així de la via Augusta roma-
na. Arnó explica que "de moment només en sabem 
el traç gruixut i és que enllaçarà amb el camí que 

Del Maresme 
a SantiagoREPORTATGE

Text: Cugat Comas

Fotos: Cedides

La comarca vol tenir el seu Camí de Sant Jaume 
abans del pròxim any jacobeu
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Ens ha de permetre 
acollir un tipus 
de turisme molt 
interessant, que 
irradiï a tots els 
municipis"

ve de Caldes de Malavella i Vidreres i entrarà per 
Malgrat i farà tota la costa en direcció a Sant Martí 
de Provençals [Barcelona] però des de Mataró també 
farem una desviació cap a Granollers i d'allà cap al 
que porta a Montserrat, que és un punt interessant 
en el Camí de Sant Jaume".

Fons europeus

L'obertura del Camí de Sant Jaume propi comportarà 
una sèrie d'inversions en senyalització que depen-
dran d'un fons europeu en el qual es confi a. "Quan 
tinguem el fons FEDER defi nirem el traç prim, bus-
cant amb exactitud per on dibuixem el trajecte", diu 
Arnó. L'objectiu és que el projecte s'estreni ja abans 
del pròxim any jacobeu –quan Sant Jaume coincideix 

en diumenge i les peregrinacions es multipliquen 
per poder entrar per la porta de l'Apòstol de la ca-
tedral gallega– que serà el 2021.

La importància

Pel Consorci de Turisme aquesta aposta "pot ser 
molt important per la comarca, ja que el de Sant 
Jaume és dels recorreguts més fets", explica Arnó, 
que incideix en el fet que "ser presents en el Camí 
de Sant Jaume ens projectarà internacionalment 
i ens permet acollir un tipus de turisme molt inte-
ressant, que irradiï a tots els municipis". En aquest 
sentit remet a la defi nició concreta de la ruta quins 
poden ser els punts de la comarca que rendeixin 
més comptes gràcies a la nova aposta: "Preveiem 
una sèrie de parades, en forma de fi nals d'etapa, a 
Sant Pol –on Sant Jaume és patró– i a Mataró però 
això no vol dir que els peregrins només s'allotgin 
aquí, sinó que hi haurà indicacions de recomana-
cions de tot el que es podrà trobar de manera que 
en puguin sortir reforçats nous allotjaments, co-
merços o altres atractius de comarca".  

Pel Consorci el Camí de Sant Jaume ha d'acabar 
generant ocupació. Els poders i ascendència de 
l'apòstol no hi entenen de distàncies.

Del Maresme 
a Santiago
La comarca vol tenir el seu Camí de Sant Jaume 
abans del pròxim any jacobeu
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Consum responsable 
de joguines i intel·ligència 
emocional

Més informació

Servei de Salut i Consum 
de l’Ajuntament de Mataró

Avinguda de Josep Puig i 
Cadafalch, 101 (planta baixa)

Telèfon: 93 758 23 21

OMIC@ajmataro.cat

www.mataro.cat/juntaconsum

Xerrada adreçada a pares i mares i a totes 
les persones i entitats interessades a debatre 
sobre el consum responsable, la seguretat de 
les joguines, els videojocs, la publicitat 
i la responsabilitat social corporativa.

Calendari de les sessions / Dilluns de 19 a 21 h

13 de novembre / Centre Cívic Rocafonda / c. de Josep Punsola, 47

20 de novembre / Centre Cívic Pla d’en Boet / c. de Juan Sebastián Elcano, 6

27 de novembre / Centre Cívic Cabot i Barba / pl. de Miquel Biada, 5

A càrrec de l’equip de psicòlegs del Centre d’Investigació, 
Formació i Desenvolupament de la Intel·ligència Emocional (CIDIE) 
Fundació Ramon Rosal, i dels professionals de l’Ofi cina Municipal 
d’Informació al Consumidor (OMIC) de l’Ajuntament de Mataró.

Activitat gratuïta. No cal inscripció prèvia. 
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LOVELYPLAY, la primera Joy Boutique 
eròtica del món obre a Mataró
Un nou concepte de botiga eròtica ha obert les portes, aquest octubre, a Mataró.  
Un espai interactiu orientat al joc eròtic que convida a descobrir i jugar!

Botigues: Redacció

 Des de fa uns dies, la primera botiga física de 
LovelyPlay ha obert les seves portes al centre de 
Mataró. Es tracta de la translació física d’un nou con-
cepte de sexshop, creat per una empresa mataronina,  
i que ja té presència internacional a través del seu 
ecommerce. Com no podia ser d’una altra manera, 
Lovelyplay ha escollit la seva població d’origen per 
obrir la que desitgen sigui la primera de moltes  Joy 
Boutiques, un nou concepte de botiga eròtica que 
té com a principal objectiu ajudar-nos a explorar 
la nostra sexualitat a través del joc i de la diversió! 

Sota el lema de “Vine, toca, sent, descobreix…. i 
diverteix-te!”, LovelyPlay planteja la sexualitat com 
un joc continu, en el que els adults tornem a gaudir 
amb l’entreteniment, el  descobriment de noves sen-
sacions i l’experimentació en parella, en solitari... o 
en grup! Per això, la Joy Boutique de LovelyPlay es 
planteja com un espai interactiu, on podrem tro-
bar un ventall interessant de joguines eròtiques, 
productes divertits per a regalar, olis per a massat-
ges, objectes originals per a comiats de solteres i 
solters... Però també com a un punt de trobada on 
podrem gaudir d’una sèrie de reunions, esdeveni-
ments i jocs participatius que aniran des de reunions 
de TupperLove (una actualització 2.0 dels clàssics 
TupperSex) fins a xerrades informatives sobre di-
ferents pràctiques sexuals, passant per espectacles 
en directe i divertits jocs! 

A la cèntrica botiga, ubicada al carrer d’en Pujol 
número 5 (tocant a La Riera) ens hi obrirà la porta, 
de dilluns a dissabte, la Marta Cortés, qui ens farà 
les funcions d’amfitriona i assessora a la vegada. 
Gràcies a l’àmplia selecció de productes eròtics, la 
visita a la botiga ja es converteix en una experiència 
en si mateixa; en cada visita redescobrirem noves 
joguines i propostes que posaran el toc divertit i de 
fantasia al nostre dia a dia. I per a aquells que tinguin 
un esperit molt més aventurer, una segona planta 
denominada Purple Room ofereix les experiències i 
productes més atrevits dins del món del plaer i l’ex-
perimentació. És aquesta mateixa Purple Room la 
que acollirà els diferents esdeveniments que se’ns 
aniran proposant a través d'un calendari d’activitats.

Una proposta ben interessant que posa de manifest 
el talent creatiu i empresarial que existeix a Mataró, 
i que convida a la resta de veïns a ser partícips d’un 
projecte nou, únic i innovador,  pensat per fer-nos 
la vida molt més divertida i juganera! LovelyPlay es 
mou entre l'amor i el joc, havent trobat el seu  propi 
nirvana a través dels articles que ens proposen. Des 
de joguines totalment boges i originals, fins a la llen-
ceria més seductora, passant per llibres d’art eròtic i 
objectes decoratius ben divertits. Sempre comptant 
amb la presència de les més prestigioses marques. 

Un paradís que cada dia ens obre les portes a Mataró 
i que ens convida a continuar jugant amb el plaer!

Publireportatge
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"La clau és tenir el millor pizzer"
Parlem amb Xavier Buxadé, actual gerent del restaurant Mac Dover 
i copropietari de l'empresa Recreatius Arenys que és el que el gestiona 

Restauració: Redacció 

    Quin són els inicis del Mac 
Dover?
La cafeteria va néixer el maig de 

1988. Vam apostar fort pel plat 
combinat que llavors començava 
a despuntar, amb un gran èxit a 
Mataró. Van ser uns primers anys 
molt bons però després va anar a 

menys. Llavors quan vam veure 
que començava a anar a la baixa 
vam passar a introduir un tema 
que era totalment desconegut per 
nosaltres: la pizza. El meu pare, en 

AMB EMPENTA
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Vicenç, persona de negocis va te-
nir la bona pensada de contractar 
el millor pizzer.

I què va fer?
Literalment, va fer-se amb el millor 
pizzer. Va contractar el campió del 
món de pizzes, un noi jove italià 
anomenat Andrea Bacelle.

Què va aportar aquest fitxat-
ge pel restaurant?
Senzillament tot. Des de fer la mas-
sa, passant per fer el ritual d'en-
lairar aquella massa rodona en el 
que tots ens deixava bocabadats, 
tornar-la a agafar com un campió 
que era... com coure-la en el forn 
de llenya inèdit fi ns aleshores i 
fi ns i tot la pròpia presentació al 
plat. Va aportar el seu segell en tot.

Quins ingredients porta una 
pizza?
Doncs és tant natural com senzill: 
una bona aigua, llevat, sal, oli i 
evidentment la farina italiana com 
no podria ser d'una altra manera. 
Així es fa la massa boníssima de 
les pizzes.

Tan senzill?
Doncs sí. Però té un secret: la me-
sura de cadascun dels ingredients.

Quin altre secret teniu?
Intentem que tot el personal que 
tenim se senti com una famí-
lia, passant per l'encarregat –en 
Ramon– que fa 29 anys que està 
amb nosaltres i és l'actual pizzer 
a més de ser un gran cuiner o en 
Julián, el nostre cap de sala. O l'ac-
tual encarregada general i pizzera 
–que no n'hi ha gaires que siguin 

dones!–, la Sònia.

El Mac Dover és un restaurant 
ideal per?
Per famílies. A banda del tema 
menjar tenim una zona d'esbar-
jo pels menuts de la casa, en la 
qual poden jugar i els pares men-
trestant poden menjar amb total 
tranquil·litat.
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Incluye desplazamiento
y 1h de trabajo
Oferta dentro de nuestro horario laboral
Obsequiamos con la grabación de la inspección

SERVICIO EXPRESS
DESATASCOS, LIMPIEZA E
INSPECCIÓN DE TUBERIAS

150€
Las 24h los 365 días
93 462 30 39 / 93 518 11 58
Passeig de la Marina, 84, Mataró
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Av. Jaume Recoder 46
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Una nova generació de quiromassatgistes  
El Centro de Terapias Manuales és l'única escola en tot el Maresme i el Vallès 
reconeguda per l'organització col·legial naturopàtica

Formació: Redacció 

  El passat dia 22 de Juliol va te-
nir lloc l'acte de lliurament de di-
plomes d'una nova promoció de 
Quiromassatgistes al Centro de 
Terapias Manuales (CTM). Aquest 
curs té validesa per a l'acreditació 
professional de Mòdul Superior 
per motiu d'un conveni signat amb 
la Generalitat de Catalunya i la 
FENACO (Organizació Col·legial 
Naturopàtica)

Un Centre únic
CTM és l'única escola en tot el 
Maresme i Vallés homologada per 

la FENACO, i per tant, l'única ca-
pacitada perquè els seus estudis 
puguin ser acreditats i reconeguts.

Aquest curs té una durada de 2 
anys i 700 hores lectives. L'objectiu 
de CTM és que els alumnes surtin 

d'aquesta escola amb la millor pre-
paració possible i a aquest efecte, 
s'avancin al futur. 

Per aquest motiu cada cop és 
més demandat de fer cursos en 
aquest prestigiós centre.

AMB EMPENTA
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La presentació de la nova oficina Arxiu 

És la secretaria que dissenyarà el futur Campus integrat 
d'FP de la ciutat

Una nova oficina tècnica per 
promocionar els estudis d'FP

  Creen la Secretaria Tècnica 
de la Formació Professional de 
Mataró, una ofi cina tècnica per 
promocionar els estudis de for-
mació professional (FP) a la ciutat. 
L'espai es proposa tres objectius: 
coordinar, promocionar i planifi -
car l'oferta d'FP de la ciutat. En el 
marc del Consell de la Formació 
Professional, una de les primeres 
accions que desenvoluparà és l’or-
ganització pel dia 9 de novembre 
d’una jornada promocional de 
l’activitat de l'FP a la ciutat.

Tres objectius i deu accions
La Secretaria Tècnica de la 
Formació Professional de Mataró 
vol executar tres objectius que es 
desglossen en una desena d’ac-
cions i se centraran en la coor-
dinació, governança i integració 
del sistema d'FP, incrementar la 
promoció i planifi car-ne l'ofer-
ta. Els objectius generals sorgei-
xen del Consell de la Formació 
Professional de Mataró i també 

responen als eixos de treball sorgits 
del pla estratègic Mataró 20/22.

El primer objectiu és ser opera-
tius en la coordinació, governan-
ça i integració del sistema de la 
Formació Professional a Mataró. 
El segon objectiu és incrementar 
l’atractiu de l’opció de la Formació 
Professional amb bones polítiques 
de màrqueting. La tercera meta 
és revisar i planifi car l’oferta de 
Formació Professional i per adults 
de la ciutat.

Així, s'aposta per donar suport a 
l’execució de les activitats progra-
mades per les diferents comissions 
del Consell de l'FP i col·laborar 
amb el Consell Econòmic i Social.

El Centre d'FP
Una altra de les accions que durà 
a terme l'ofi cina serà dissenyar 
un Campus Integrat de l'FP per 
generar una xarxa virtual dels 
agents públics, privats i concer-
tats que ofereixen serveis relacio-
nats amb la Formació Professional, 
així com crear un portal web amb 
tota l’oferta educativa d'FP que hi 
ha a la ciutat.
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COMPRA VENDA

ECONÓMICA: CAMA HOSPITALARIA, 
m u l t i p os i c i ó n  e l é c t r i ca . 
93.807.24.43.

COMPRA VENDA IMMOBILIARIA

¿LE URGE VENDER su piso? dispo-
nemos del dinero al contado para 
comprarlo inmediatamente a par-
tir de 3 días. F. escrituras y entrega 
de llaves. Cualquier zona. Su Casa 
93.757.12.82  

VENC PÀRQUING. Avda. Recoder 
(cotxe petit). 93.799.17.29 de 20 
a 22h.  

COMPRAMOS CASAS. Centro de 
Mataró, o garajes, locales, pequeños 
solares, etc. No importa estado. 
Buscamos cualquier sup. edifi ca-
ble para promoción de viviendas. 
También Permutas, buscando la 
mejor rentabilidad para Ud. Máxima 
seriedad y discreción demostrada. 
Pago inmediato contado. Su Casa 
93.757.12.82 

TRASPASSOS-LLOGUERS

ES LLOGUEN VIVENDES a dife-
rents zones de Mataró, cases, naus 
industrials. Opcions de compra. 
607.444.232
T R AS PAS O  PA P E L E R Í A-
JUGUETERÍA. Zona Parc Central. 
Precio interesante. 93.742.42.57
ALQUILO HABITACIÓN a chica. 
Cerca estación. 603.511.683

TREBALL

SE BUSCA CAMARERA con expe-
riencia y buena presencia enviar 
currículum a trabajo.hosteleria@
outlook.es
SE PRECISA ENCARGADA para piso 
de relax en Mataró. Edad máxima 
50 años. Disponibilidad para hacer 
turnos rotatorios incluidos fi nes de 
semana y festivos. Alta en la S.S. 
655.226.610
S'OFEREIX NOIA PER cangurar i/o 
donar classes d'anglès a nens i ne-
nes de 6 a 14 anys. Interessats trucar 
al 698.591.029 Aina
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza, 
canguro. 666.288.128
LIMPIEZA, PLANCHA. 631.857.362
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA, plan-
cha, canguro, cocina. 8 €/hora. 
Referencias. 631.492.160
BUSCO TRABAJO AYUDANTE cocina, 
limpieza. 631.042.840
BUSCO TRABAJO limpieza, cui-
dado niños, personas mayores. 
632.880.118 Julissa
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA, cuidado 
mayores. 632.604.247
SEÑORA BUSCA TRABAJO limpieza. 
631.788.375
BUSCO TRABAJO CANGURO, limpi-
eza. 698.532.889
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA, cuidado 
personas mayores. Coche propio. 
632.914.311
CHICA BUSCA TRABAJO interna 
limpieza. 653.859.869

TRASPASSOS-LLOGUERS

LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA 
tv, micro, nevera, internet, dret 
a cuina. Zona privilegiada. 
639.703.037 
ALQUILO HABITACIÓN señor. 
611.454.139 
ALQUILO PISO. BUHARDILLA, 2 
habitaciones. Amueblado. Cerca 
Argentona. 400€ gastos incluidos. 
615.170.534

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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TREBALL

ME OFREZCO PARA limpieza, plan-
cha, cuidado niños... 632.655.608
BUSCO TRABAJO limpieza, cuida-
do persona mayor. Experiencia. 
631.557.336
BUSCO FAENA: limpiar, cuidar 
mayores, compañía. Día o noche. 
600.655.639
SE PRECISA OFICIALA o ayudan-
te adelantada de peluqueria en 
Argentona. 663.285.635.
BUSCO FEINA NETEJA. 645.354.442
SENYORA RESPONSABLE BUSCA 
feina de neteja. Amb bones 
Referències. 646.268.814 

PROFESSIONALS

GRUP D’HAVANERES Mestre d’Aixa. 
Havaneres, cançó marinera. Festes 
majors, festes de carrer, festes 
privades, casaments, aniversaris, 
etc. Informació sense compromís 
605.686.269 (www.mestredaixa.
com). havaneres@mestredaixa.com 
REFORMES DE LA LLAR al millor 
preu. Cuines, banys, terres, etc. Un 
bon equip de professionals al millor 
preu. 677.592.739
PAVIDNET: Neteja, manteniment i 
abrillantats. Pressupost sense com-
promís. 93.757.76.83 /607.249.790 
SE HACEN OJALES y se ponen bo-
tones. Tel. 93.790.82.32 
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados. 
607.480.942
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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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FEMCRÉIXER 
LES IDEES

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

BOLETINES, LAMPISTERÍA, 
Paletería, reparaciones. 629.232.530
MASAJE ORIENTAL. C/Iluro 98. 
688.159.295
MUDANZAS, PORTES, MONTAJE / 
desmontaje muebles. 20€/hora. 
610.627.821 WhatsApp
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. 
Reparaciones, instalaciones. Agua, 
gas y electricidad. 610.565.628 / 
93.799.64.77 / 607.194.711
MUDANCES ECONÒMIQUES. 
692.021.141
LAMPISTERÍA, FONTANERÍA, 
electricidad, aparatos eléctricos, 
reparación lavadoras, calentadores, 
calderas. 697.725.158
ALBAÑIL ECONÓMICO. 697.685.580
PINTOR-YESERO. Económico. 
Confi anza y calidad. 632.725.660

CLASSES

PEDAGOGA MOLTA EXPERIÈNCIA. 
Problemes aprenentatge, classes 
reforç, tècniques d'estudi. 10€/h. 
Antònia 693.484.186

TAROT

TAROT. 806.533.128

CONTACTES

LAIA 45 CATALANA. 687.072.165
JAVI 70 AÑOS, buena posi-
ción. Pasivo, deseo chico activo. 
Máximo 45 años. Atlético, moreno. 
682.462.579
NOVEDAD NORA 21 años. 631.129.242
DÚPLEX 60 €/MH. 631.286.930
MASAJE, SEXO. 24H. Cristal 28a. 
619.205.093
NIÑA JUGUETONA. Recién llegada. 
Rubia, delgada. Masajes, juguetes, 
fetiches. 631.757.543
NOVEDAD TRAVESTI BRITHANY. 
Mulata. 20cm. 697.487.727 Mataró
LA MEJOR CASA relax de Mataró. 
12 chicas disponibles para tus fan-
tasías. www.ScortAbril30.com. 
93.741.63.41 /657.894.558
MASAJE CUERPO ENTERO. 30€ ho-
ra. Rocafonda. 688.192.012
2 ESTUDIANTES, delgadita y relle-
nita, implicadas, discretas, trios, 
dúplex.... 632.119.679
MASAJE. ZONA PL. Catalunya. 2 chi-
cas coreanas. También a domicilio. 
615.719.971
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Habitatge: Cugat Comas

 El Consell Comarcal del Maresme 
(CCM) ha proposat als ajunta-
ments de la comarca impulsar 
una gestió integral dels habitatges 
d'ús turístic de tots els municipis. 
Segons aquesta proposta, l'ens co-
marcal s'encarregaria d'elaborar 
un mapa comarcal de pisos turís-
tics, centralitzaria la tramitació 
administrativa per a les altes i les 
baixes dels habitatges i disposa-
ria d'un equip d'inspectors per a 
la persecució del frau. En aquest 
sentit, el Consell Comarcal també 

Un estudi del Consell Comarcal xifra en 2.509 el nombre 
d'habitatges regulats actualment

fi xaria una política sancionadora 
única per a tota la comarca. Segons 
una primera prospecció recent del 
mateix CCM, actualment hi ha al 
Maresme 2.509 habitatges regulats, 
però es desconeix quants estarien 
operant sense llicència.

El president del Consorci de 
Promoció Turística Costa del 
Maresme, Joaquim Arnó, ha ex-
plicat que molts ajuntaments de 
la comarca tenen difi cultats per 
exercir el control sobre l'economia 
submergida i la confl ictivitat que 
envolta el sector dels pisos turís-
tics i és per això que es vol donar 

Primer pas per regular els pisos turístics del 
Maresme per combatre el frau en el sector

Els pisos turístics, una matèria sobre la qual es vol legislar  Arxiu 

una sortida des de l'administració 
supramunicipal.

Arnó detalla que gràcies a una 
economia d'escala seria possible 
disposar d'un equip d'inspectors 

que vetlli per la regulació dels pi-
sos d'ús turístic i per a l'aplicació 
real de les normatives que vagi més 
enllà de l'aprovació d'ordenances 
municipals que sovint, explica, 
són difícils de portar a la pràctica.

Contra la moratòria
El dirigent comarcal creu que 
l'aplicació de moratòries de lli-
cències com passa a Barcelona 
només serviria per afavorir l'apari-
ció de pisos il·legals i la seva apos-
ta implica aplicar una normativa 
realista i una política de sancions 
"dura" perquè tot aquell que vul-
gui posar un pis en lloguer turístic 
opti per la regulació i una gestió 
responsable.El Consell Comarcal pren cartes en l'assumpte  Arxiu 

La proposta es va presentar 
en el darrer consell d'alcaldes 
i ara cada ajuntament hau-
rà de posicionar-se sobre la 
conveniència de participar 
o no del projecte comarcal. 
Segons un estudi recent, 
el nombre de pisos turís-
tics regulats actualment al 
Maresme és de 2.509, amb 
realitats molt diverses en 
funció de cada municipi.

N'hi ha 2.500 de 
regulats

30

Ara cadascun dels 30 
municipis de la comar-
ca ha de respondre si vol 
participar de la mesura

Ciutat núm. 1794 del 10 al 16 de novembre de 2017
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Junta General de l’empresa qui 
aprovi el cessament i nomeni el 
nou president.

Els ens presidits
Mentre que Joaquim Fernàndez, 
cap de llista i regidor de Cultura i 
Participació Ciutadana fi ns al mes 
passat, ocupava la presidència de 
l'EPE Mataró Audiovisual, Núria 
Calpe, anterior regidora d'Ur-
banisme estava al capdavant de 
l'empresa municipal Pumsa. Per 
últim, Dolors Guillén, anterior re-
gidora de Promoció Econòmica i 
Innovació, ostentava la presidèn-
cia de la Fundació TecnoCampus.

Crítiques al PSC
Després d'un mes des del trenca-
ment de l’acord de govern acusen 
l’actual govern socialista de no ha-
ver trobat els consensos sufi cients 
per portar a aprovació d’aquests 
òrgans els expedients correspo-
nents. Des del PDeCat critiquen 
que el PSC encara no hagi nome-
nat els nous càrrecs i demanen que 
ho faci pròximament. | Laia Mulà

 Els regidors del grup muni-
cipal de CiU Mataró –Quim 
Fernàndez, Núria Calpe i Dolors 
Guillén– han presentat ofi cial-
ment la seva renúncia al capda-
vant de la presidència de l’EPE 
Mataró Audiovisual, PUMSA i de la 
Fundació TecnoCampus, respecti-
vament. Els regidors del grup van 
renunciar a les seves competènci-
es delegades el passat 5 d’octubre 
després d’anunciar el trencament 
del pacte de govern de Mataró amb 
el Partit Socialista. 

En aquell moment, però, no van 
presentar la renúncia a altres res-
ponsabilitats al capdavant de les 
empreses i fundacions municipals, 
ja que afi rmen que en aquests ca-
sos ha de ser el Ple Municipal o la 

El partit lamenta que el PSC no hagi nomenat els nous 
presidents de les empreses i fundacions municipals

Els regidors de CiU renuncien a 
presidir entitats municipals

 La nova Fira Mataró Tren que es 
va celebrar el 28 i 29 d’octubre al 
TecnoCampus va rebre 5.000 visi-
tants, un 46% dels quals provenen 
de Mataró. Cal destacar, però, que 
un 54% dels visitants van venir 
d'altres municipis de la comarca 
i de Barcelona ciutat. També es 
van rebre visitants de la província 
de Girona, de Lleida, Saragossa, 
Granada, Escòcia i de França, la 
majoria dels quals afi cionats al 
món ferroviari. Des del punt de 
vista dels expositors 8 de cada 10 
valoren positivament aquesta fi ra 
a Mataró.

Els mitjans de transport gratuïts 
que facilitaven l’arribada del públic 
des del centre de Mataró i des de 
l’estació de Renfe també van tenir 
una molt bona acollida. El trenet 
turístic que connectava la plaça de 
Santa Anna amb el TecnoCampus 
va realitzar 4.200 viatges d’anada i 
tornada i 565 persones van utilitzar 
el servei especial de bus.

Superen les expectatives
Pel que fa a les activitats progra-
mades, gairebé la meitat dels ex-
positors, un 44%, les valoren molt 
positivament. Tots confi rmen que 
tenen intenció de tornar-hi a la 
pròxima edició. | Laia Mulà

Més de la meitat eren 
de fora de Mataró

5.000 visites 
a la nova fira 
'Mataró Tren'

Els regidors de CiU el dia que van trencar el pacte de govern

Molta gent a la Fira  Daniel Ferrer 

 Daniel Ferrer 

4

Els convergents renuncien 
a presidir els quatre 
organismes públics que 
encara ostentaven

Ciutat núm. 1794 del 10 al 16 de novembre de 2017
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CONJUNTO
BAÑO COMPLETO
80cm

290€ /Ud.
Mueble + pica + espejo

BAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETO

Ud.Ud.Ud.Ud.Ud.Ud.Ud.Ud.Ud.Ud.Ud.
Mueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejoMueble + pica + espejo

NOVEDAD!
BAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETOBAÑO COMPLETO

Ud.Ud.Ud.Ud.Ud.Ud.Ud.

OFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIASOFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIAS

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

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

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

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

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

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

www.gress.es

1P GRESS ARGENTONA 1794.indd   1 7/11/17   15:48



Cívic Espai Gatassa sota l’organit-
zació de l’Associació Club de Rol 
Banshee Errante. Tant dissabte 
com diumenge també es podran 
veure demostracions de novetats, 
jocs de taula d'autors novells, cam-
pionats de jocs i molt més. Entre 
les competicions destaca el cam-
pionat de Rummikub. 

A més de tot això, es podrà gau-
dir de la ludoteca oberta amb més 
de 250 jocs de taula moderns.

Jocs i videojocs
Aquest any també es podrà assistir 
a la xerrada 'Entre el joc de taula i 
el videojoc: l’experiència lúdica en 
l’educació i la tecnologia' que anirà 
a càrrec d'Antoni Planells i Marcos 
A. Rodríguez, professors del Grau 
de videojocs del Tecnocampus. Els 
assistents podran participar en 
els tallers que relacionen els jocs 
de taula amb les intel·ligències 
emocionals 'Creació del teu joc de 
taula' i 'Gestió dels canvis a través 
dels jocs de taula' organitzats per 
Jea games. Totes les activitats són 
gratuïtes. | Laia Mulà

  La cita més divertida arriba amb 
les jornades ILUDO + QUE JOCS: 
un cap de setmana per gaudir de 
més de 200 jocs de taula per a tota 
la família. Durant dos dies Mataró 
comptarà amb un lloc on trobar 
més de 200 jocs de taula diver-
sos, des dels clàssics fi ns a les úl-
times novetats presentades per les 
diferents editorials del món dels 
jocs de taula, així com les darreres 
publicacions per a jocs de rol. A 
més, el cap de setmana comptarà 
amb campionats de jocs, xerrades 
i molt més. 

L'esdeveniment tindrà lloc els 
dies 18 i 19 de novembre de 10 
del matí a 8 del vespre al Centre 

Les jornades ILUDO + QUE JOCS celebren la seva 3a 
edició el proper cap de setmana (18 i 19 novembre)

Un cap de setmana ple de jocs 
a l'Espai Gatassa

 L'Il·lustre Col·legi d'Advocats de 
Mataró celebra 150 anys organit-
zant per primera vegada la Cursa 
Popular de 10 quilòmetres ICAMAT. 
Serà el diumenge 12 de novembre 
i sortirà a les 9 h del matí des del 
davant de la plaça dels Jutjats de 
Mataró. Gesport, l'Ajuntament de 
Mataró i la Creu Roja, juntament 
amb el Col·legi d'Advocats, han 
estat els encarregats d'organitzar 
aquesta jornada que està oberta a 
tothom, siguin o no advocats. Tot i 
això, l'organització premiarà espe-
cialment els primers tres advocats 
i les primeres tres advocades que 
creuin la línia de meta.

Les inscripcions
Els dorsals es poden recollir el dis-
sabte 11 de novembre de 10 a 13 
i de 17 a 20h i el diumenge dia 
12 a partir de les 7:30h del matí a 
la seu de l'Il·lustre Col·legi d'Ad-
vocats de Mataró, situat al carrer 
Mendez Núñez.

L'organització posarà, a disposi-
ció dels participants, dutxes, ves-
tidors, guarda-roba i llebres per 
anar a 40', 45', 50' i 55'. | Laia Mulà

La Cursa Popular ICAMAT 
serà aquest diumenge

10 quilòmetres pel 
150è aniversari del 
Col·legi d'Advocats

Imatge d'una edició passada d'Iludo

El punt de partida  Arxiu 

 Daniel Ferrer 

200

És un cap de setmana 
consagrat als jocs, 
amb més de 200 tipus 
diferents, entre els que 
destaca la competició de 
Rummikub

Ciutat núm. 1794 del 10 al 16 de novembre de 2017
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Promou:

Festival de literatura 
i cinema negre

Vilassar de Noir
10, 11 i 12 de novembre 2017

Espai Cultural Can Bisa C/ Montserrat, 8 Vilassar de Mar
www.vilassardenoir.com
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14a Setmana Cultural de Cerdanyola
Del 10 al 19 de novembre l'Associació Cultural del barri organitza activitats de tots 
tipus obertes i gratuïtes per a tothom

Art: Laia Mulà

 L'Associació Cultural de Cerdanyola es proposa 
impulsar per catorzena vegada la Setmana Cultural 
de Cerdanyola. Els actes començaran el dia 10 amb 
la inauguració d'una exposició i la presentació d'un 
llibre i acabaran el diumenge 19 de novembre amb 
un vermut popular. Un total de vuit dies amb poe-
sia, concerts, cinema, jocs i molt més, tot a càrrec de 
l'Associació Cultural del barri. Els actes tindran lloc 
principalment a l'Espai Gatassa del barri.

L'inici de la setmana
L'acte inaugural serà el divendres 10 de novembre 
a les 19:15h del vespre amb la presentació de l'ex-
posició de pintura, fotografia i poesia a càrrec de 
l'Associació d'Artistes FusiónArte. Seguidament, a 
les 19.30h tindrà lloc la presentació del tercer llibre 
d'Isabel Garcia amb acompanyament musical en 
directe i un pica-pica.

La Setmana Cultural és la segona iniciativa més 
important del barri en l'àmbit festiu després de la 
Festa Popular, que té lloc al maig.

- Torneig d'escacs organitzat pel Club d'Escacs 
Cerdanyola, el dissabte 11 a les 10h.
- Cerdanyola Xef a càrrec de l'Espai Jove, el 
dia 11 a les 10:30h.
- Penjada de poemes al carrer amb la col-
laboració de l'espai Jove de Cerdanyola, el 
diumenge 12 durant el matí.
- Cinema-Col·loqui dedicat al Modernisme i a 
Puig i Cadafalch, el dimecres 15 a les 19h.
- Nit de Playback amb l'actuació de 'Cana Dulce', 
el dijous dia 16 a les 20:15h.
- Nit de Cant Coral amb l'actuació de la coral 
'La Toscana', el divendres 17 a les 20:15h.
- Nit de la poesia amb el recital poètic a càrrec 
del Taller de Poesia, el dissabte 18 a les 20:15h.
- Dibuixa i acoloreix, diumenge 19 a les 11h
- Concert amb la Xaranga Iluro, el diumenge 
19 a les 11:30h. Concentració i Ball de Gegants 
amb les colles geganteres del barri, diumenge 
19 a partir de les 12:10h.
Vermut popular al Parc de Cerdanyola, a les 
13.30h.

El programa

Cultura
www.totmataro.cat/cultura

Tot 11 cultura setmana cultural.indd   1 8/11/17   16:47



  

Gamma Nou Range Rover Velar: consum combinat 5,4-9,4 l/100 km, emissions de CO2 142-214 g/km.

NOU RANGE ROVER VELAR
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LAND MOTORS 
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CulturaCultura

Els Capgrossos coronen la millor actuació 
de la seva història

Castells: Laia Mulà

  Els Capgrossos de Mataró van completar la millor 
actuació de la seva història el dimecres 1 de novembre 
a la tradicional diada de Tots Sants de Vilafranca. A 
més de proposar-se repetir els dos castells de gam-
ma extra que aquesta temporada tenen en cartera, 
el 2 de 9 amb folre i manilles i el 5 de 9 amb folre, 
van fer un pas més intentant el pilar de 8 amb folre 
i manilles però la fràgil estructura va cedir durant la 
descarregada. Havent carregat aquest últim castell, 
i sumant-hi el 3 de 9, els de Mataró van superar la 
seva millor marca assolida també durant aquesta 
temporada.

Els mataronins van començar amb el castell que 
més seguretat els dóna, el 3 de 9 amb folre. Un cop 
trets els nervis, van exhibir seguretat descarregant 
una torre de 9 amb folre i manilles ben defensada i 
que no va presentar els problemes de la descarre-
gada a Reus fa només unes setmanes. Aquesta és 
la quarta torre de 9 pisos que els mataronins des-
carreguen enguany i es converteixen en la segona 
colla que n'ha completat més aquest any. Amb els 
dos primers objectius superats,  en tercera ronda 
els esperava la "supercatedral": el 5 de 9 amb folre. 
Un cop completada van poder proposar-se superar 
la seva millor actuació amb el pilar de 8 amb folre i 
manilles. Així, al tram fi nal de la diada, els blaus es 
van atrevir amb aquesta estructura però l'espadat 
va quedar només carregat.

Els de Mataró són molt a prop d'acabar la millor 
temporada de la seva història: només els queden 
dues grans actuacions els dies 12 i 19 de novembre. 
La primera serà a Mataró, a la plaça de Santa Anna, 
i l'última a Terrassa.

Els verds dominen 'la bèstia indomable'
A més del gran paper fet pels Capgrossos, en aques-
ta diada van destacar uns magnífi cs Castellers de 
Vilafranca, els quals van igualar la seva millor marca 
dominant els castells de major difi cultat del panora-
ma casteller. Van descarregar un 3 de 10 amb folre i 
manilles en primera ronda que van saber defensar 
tot i les batzegades que va patir, seguit de la difi -
cilíssima torre de 8 neta, coneguda com la "bèstia 
indomable". En tercera ronda va ser el torn del 3 
de 9 amb l'agulla, un castell que dominen des de 
fa temps. Per arrodonir la diada es van proposar el 

pilar de 8 amb folre i manilles, el qual es va enfonsar 
per l'interior de l'estructura en el primer intent. Tot 
i la caiguda, la colla el va tornar a intentar, descar-
regant-lo sense difi cultats.

Per la seva part, els Castellers de Sants van comen-
çar forts amb el 3 de 9 amb folre i la torre de 9 amb 
folre i manilles però la caiguda del 4 de 9 amb folre 
en tercera ronda els va fer rebaixar els plans acabant 
amb un 4 de 8. En la ronda de pilars van provar el 
pilar de 7 amb folre, el qual va quedar carregat. La 
quarta colla de la diada, els Xiquets de Tarragona, 
van tenir una diada caracteritzada pels intents: un 
intent desmuntat de 4 de 9 amb folre i dos intents 
desmuntats més de 3 de 9 amb folre. 

El pilar de 8 carregat, la novetat X. Saborido- Capgrossos 
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Els blaus sumen el pilar de 8 a un nou doblet de torre de 9 i 5 de 9 i assoleixen així 
el primer triplet de castells de gamma extra abans de la Diada Mariona Galindo Lora, 
aquest diumenge a Santa Anna 

Els Capgrossos s'acomiaden aquest diumenge de la seva afició a 
la Plaça de Santa Anna amb la Diada Mariona Galindo Lora. Serà 
al punt de les dotze del migdia i acompanyaran en aquesta ocasió 
als de la camisa blava els Castellers de Figueres i els Castellers 
de Lleida. Els castells de 9 bàsics apunten a ser el gran objectiu 
d'una colla que tindria ganes de tornar a intentar algun gamma 
extra de cara a la darrera actuació de la temporada: la diada 
dels Minyons de Terrassa del 19 de novembre, que abaixa el teló. 

Aquest diumenge, Diada Mariona 
Galindo Lora a Santa Anna

Els Capgrossos van tornar a unir la torre i el 5 de 9: com per Santes i el Mercadal X. Saborido- Capgrossos 
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soldadura i fusteria, tallers d'arts 
plàstiques, confecció de roba, ta-
llers de massatges, música, ener-
gies renovables i sostenibles, d'in-
tegració social i moltes coses més.

Exposició de Vanessa Linares
També obriran al públic una expo-
sició al nou espai expositiu que han 
estrenat enguany amb una mostra 
de pintures de Vanessa Linares.

Ja es poden adquirir els tiquets 
amb antelació pel sopar Argentí 
que organitzen a Can Fugarolas 
pel divendres 10 de novembre. La 
vetllada estarà amenitzada amb un 
concert de Va de Jazz, un concert 
acústic dels Ignorantes i punxa-
discos. | Laia Mulà

Ja són quatre anys impulsant ini-
ciatives i activitats dins el projecte 
de Can Fugarolas i per celebrar-ho 
s'han proposat un munt d'acti-
vitats que volen mostrar portes 
enfora les iniciatives que porten 
a terme. Les activitats es repar-
teixen des del passat dilluns 6 al 
dissabte 11 de novembre amb ta-
llers cada tarda. 

El dia culminant, però, serà 
el dissabte a partir de les 10 del 
matí amb activitats durant tot el 
dia que esperen mostrar la tasca 
social que porten a terme des de 
Can Fugarolas. Aquest dia es podrà 
assistir a xerrades explicatives i ta-
llers dels que es realitzen a la nau 
durant l'any, un concert-vermut, 
un dinar popular, un espectacle 
de titelles i molt més.

Tallers de tot tipus
El programa festiu d'enguany pro-
posa tallers variats per tal que tot-
hom pugui descobrir les activitats 
que realitzen i és per això que fan 
una crida oberta per convidar a 
tothom a participar-hi. Algunes de 
les activitats previstes són tallers de 

El centre de reparacions culturals celebra l'aniversari 
amb activitats durant tota la setmana

Quatre anys fent créixer 
Can Fugarolas

  Dos treballs es disputen l’honor 
de guanyar la 59a convocatòria del 
Premi Iluro de monografi a histò-
rica. Acabat el termini de presen-
tacions dos són els treballs que 
aspiren a ser publicats i al premi 
de 4.500 euros amb el que es dota 
aquest certamen. Com pertoca, 
es desconeix la identitat dels dos 
treballs presentats, que parteixen 
amb un 50 per cent de possibili-
tats de victòria, si no es repeteix 
el mateix resultat de l’any passat 
quan el Premi es va declarar desert. 
L’Ateneu acollirà aquest dimecres 
15 de novembre la lectura del ve-
redicte del jurat.

Els dos treballs aspirants porten 
per títol “Testimoni d’importacions 
al temps antic” i “Puig i Cadafalch 
periodista”. El jurat segueix essent 
presidit pel Doctor Josep Maria 
Fradera.

L'any Puig i Cadafalch i la re-
obertura de la casa Coll i Regàs 
de la pròpia Fundació Iluro mo-
tiven la part acadèmica de l’acte 
d’aquest any. Així, abans del ve-
redicte, es podrà assistir a la con-
ferència “Aproximació a la fi gura 
de Joaquim Coll i Regàs a partir 
de documents inèdits”, a càrrec 
de Clara Mas i Casals, rebesnéta 
de Coll i Regàs, gestora cultural i 
doctoranda en Humanitats. | CC.

La conferència serà sobre 
Joaquim Coll i Regàs

Dos treballs es 
disputaran el 59è 
Premi Iluro

Can Fugarolas és un dels epicentres culturals de la ciutat

El Premi Iluro 2016

4

Can Fugarolas ha crescut 
com a projecte aquests 
quatre anys, renovant la 
nau, optimitzant les instal-
lacions i acollint nous col-
lectius i entitats

Arxiu

Daniel Ferrer 
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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)

Si tens parella, pot ser més dificultós 

arribar a acords. Es pot produir el final 

d'una relació que ja no funcionava. 

Amb els fills però, la situació és molt 

bona. Gaudeix-ne.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Màxima atenció posada en estructu-

rar la teva vida, sobretot pel que fa 

a l'aspecte material. Però també els 

horaris, vols fer una millor gestió del 

temps per aprofitar-lo.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Una excessiva preocupació pel teu 

futur pot atorgar-te ansietat i estrès. 

Estàs decidit a dur endavant els teus 

projectes més personals i comptes 

amb energia per fer-ho.

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

És hora d'obrir-se a nous aprenen-

tatges. Si apliques el que has après 

i ho fas des d'una visió nova de les 

coses, el resultat pot ser favorable 

per a tu. Període de sorpreses.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Facilitat per trobar parella si ho vols. 

Això sí, t'has de moure una mica per 

facilitar les situacions. No tens massa 

clar com serà el teu futur però estàs 

esperançat.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Els assumptes domèstics i familiars 

reclamen la teva atenció i possible-

ment has de posar diners per gesti-

onar-ho correctament, però també 

pots comptar amb una ajuda material.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Moment alliberador, on pots usar tot 

el teu potencial per millorar les teves 

circumstàncies, sobretot l'economia 

es pot veure tocada per algun fet 

inesperat i afortunat.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

No deixis que el que passa al teu 

voltant t'acabi portant a la desespe-

rança. Cerca petits (o no tan petits) 

oasis que et posin en contacte amb 

el qual realment t'importa.

Bessons (21/5 al 21/6)

Aprenentatges que vindran de l'inter-

canvi amb els altres. Converses que 

poden resultar reveladores. Compte 

perquè no tothom serà sincer. Com 

més realista siguis, millor.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Compartir algunes experiències amb 

altres no sempre és fàcil. Pots tro-

bar-te que hagis de fer partícips als 

altres de les teves vivències i això et 

genera cert neguit.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Moment especialment adequat per 

veure què passa dins teu. Tens totes 

les eines per esbrinar què et passa i 

com resoldre-ho, però t'hauràs d'apar-

tar de certes distraccions.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Tot és ple d'oportunitats i situacions 

que et poden reportar saber i grans 

satisfaccions personals. Només has 

de deixar el cau on ets i sortir al món, 

on t'espera la vida.

www.facebook.com/dhannaastro

dhannaastro@hotmail.com
Tel. 722 67 23 43
Consulta a l'Hospitalet
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Crítica de Teatre: Comas Soler

 El qualifi catiu que més s’aco-
moda a Pere Vàzquez és que és un 
tràfec. I no només per la seva con-
dició encara juvenil. Si li escau, és 
més aviat per una trajectòria con-
trastada de director d’escena i de 
realitzador audiovisual i, sobretot, 
per la seva irrefrenable propensió 
a tenir constantment diversos pro-
jectes entre mans. Sigui com sigui, 
el que es manega sempre té el seu 
grau d’interès. Que ja és mèrit.

Ara, durant tres caps de setmana 
d’octubre, ha muntat set funcions 
de ‘Red’ en un entresolat al fons del 
Celler Castellví. I haurà de prorro-
gar. L’obra, escrita pel dramaturg 
californià John Logan, va guanyar 
el prestigiós premi Tony a la mi-
llor peça teatral del 2010 als EUA. 

Elements distintius
En aquesta nova peripècia Vàzquez 
ha continuat addicte a uns quants 
dels postulats que amb més bons 
efectes havia experimentat ja 
en anteriors ocasions. Un és la 

 Pere Vàzquez escenifica ‘Red’ al Celler Castellví

contemporaneïtat de la trama, que 
a ‘Red’ se centra en les vivències 
del pintor americà, d’origen rus 
Mark Rothko, fi gura rellevant de 
l’expressionisme abstracte. Un al-
tre és el caràcter preeminent de la 
petitesa del format, tant de l’espai 
de l’acció dramàtica com del lloc 
del públic, que estan engalzats, de 
manera que estretor i immediatesa 
fan sorgir nexes d’instintiva con-
nivència i afavoreixen la recepció 
per part de l’espectador. En això es 
podria dir que s’insereix en la tra-
dició del que en diverses èpoques 
i països s’ha conegut com a teatre 
de cambra. Un tercer distintiu és 
el recurs a una localització insò-
lita del muntatge, que defuig els 
indrets convencionals de repre-
sentació teatral. Aquesta excepci-
onalitat causa un distanciament 
intencionat d’allò quotidià. Així el 
que aconsegueix és reforçar la pe-
culiaritat temàtica de l’argument 
i intensifi car encara més les con-
notacions comunitàries que s’es-
tableixen entre actors i públic, en 
sentir-se benefi ciaris mutus d’un 

Teatre a les golfes

Un moment de 'Red' de Pere Vàzquez Cedida 

indret inusitat. Es tracta d’un re-
curs sondejat per les experiències 
d’alguns corrents de l’anomenat 
teatre postdramàtic, presents en 
el panorama occidental des del 
darrer terç del segle passat.

A totes tres opcions descrites 
Pere Vàzquez s’hi aplica amb una 
radicalitat quasi ritual, no exempta 
de tocs d’ingenuïtat, que acostu-
ma a acompanyar també d’una 
rigorosa austeritat de mitjans es-
cenotècnics. Reiterades en les se-
ves propostes successives, aques-
tes marques han anat confi gurant 
gairebé un estil propi.

Vermellor i penombres
Amb ‘Red’ ha tancat a Santi Clavell 
i Pablo Capuz a les golfes de la ta-
verna de la plaça de Cuba i ha do-
nat credibilitat al duel dialèctic que 
sostenen sobre les concepcions 
de l’art, de la cultura i de la crea-
ció. L’un és el Mark Rothko madur, 
l’altre el xicot que li fa d’ajudant. A 
la versemblança hi ajuden tant la 
vermellor d’unes teles com l’acu-
mulació d’altres andròmines pictò-
riques en un recinte de penombres 
que vol ser l’evocació ambiental 
del taller novaiorquès del pintor: 
el marc idoni per fer-hi sentir el 
text de John Logan. Un text d’una 
gran densitat argumentativa, que 
Vàzquez ha traduït expressament, 
i que ens mostra entre rampells aï-
rats les conviccions i els referents 
d’un Rothko que es debat entre ide-
als iconoclastes, contemplacions 
quasi místiques i contradiccions 
per conveniències econòmiques. 
És un teatre de la paraula.  

Dedicatòria
Perquè la matèria conceptual de 
‘Red’ la constitueixen precisament 
les arts visuals, Pere Vàzquez fa 
constar en el programa de mà que 
ha volgut dedicar la seva posada 
en escena a Jordi Cuyàs, el polifa-
cètic artista mataroní que morí el 
passat 24 d’agost. Prova d’amistat.
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7:30 ÚLTIMA SESSIÓ
8:00 CREURE AVUI
8:30 BA-BA
9:00 CAMINANT PER 
 CATALUNYA
10:00 TRAÇ DE CULTURA
10:30 CREURE AVUI
11:00 CALIDOSCOPI
11:30 LA CONVERSA
12:00 LA DIADA XICS DE 
 GRANOLLERS
15:00 ÚLTIMA SESSIÓ
15:30 CALIDOSCOPI
16:00 1MÓN.CAT
18:00 HANDBOL EN JOC
20:00 EN JOC 
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 DIUMENGE ESPORTS
23:00 SET DIES
0:00 ÚLTIMA SESSIÓ
0:30 DIUMENGE ESPORTS
1:30 CALIDOSCOPI
2:00 ÚLTIMA SESSIÓ
2:30 TRAÇ DE CULTURA
3:00 TELÓ DE FONS
3:30 LA CONVERSA
4:00 DE TEE A GRENN
4:30 REM A REM
5:00 TELÓ DE FONS
5:30 CALIDOSCOPI
6:00 DIUMENGE ESPORTS

Dilluns 13
7:00 NOTÍCIES EN XARXA 
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 EL MIRADOR
12:00 ÚLTIMA SESSIÓ
12:30 BEN TROBATS
14:30 ÚLTIMA SESSIÓ
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 BA-BA
18:00 DOSOS AMUNT
19:00 MATARÓ AL DIA

Dissabte 11
7:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
7:30 CARNET ESPORTIU
8:00 DE TEE A GRENN
8:30 BA-BA
9:00 CATALUNYA 
 TERRITORI TIC
10:00 ÚLTIMA SESSIÓ
10:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
11:00 LA CONVERSA
11:30 CREURE AVUI
12:00 ADOLESCENTS.CAT
12:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
13:00 DOSOS AMUNT
14:00 DE TEE A GRENN
14:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
15:00 TRAÇ DE CULTURA
15:30 ÚLTIMA SESSIÓ
16:00 1MÓN.CAT
18:00 BÀSQUET EN JOC
20:30 PROGRAMA XARXA
21:00 LA CONVERSA
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 CONCERT DE GUILLEM 
 ANGUERA I AMICS
0:00 LA CONVERSA
0:30 CATALUNYA 
 TERRITORI TIC
1:30 CALIDOSCOPI
2:00 TELÓ DE FONS
2:30 TRAÇ DE CULTURA
3:00 ÚLTIMA SESSIÓ
3:30 LA CONVERSA
4:00 GAUDEIX LA FESTA
4:30 ESTUDI 3
5:00 DE TEE A GRENN
5:30 CREURE AVUI
6:00 CATALUNYA 
 TERRITORI TIC

Diumenge 12
7:00 VOLTA I VOLTA

Dimecres 15
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 EL MIRADOR
12:00 CALIDOSCOPI
12:30 BEN TROBATS
14:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 CALIDOSCOPI
18:00 BA-BA
18:30 VOLTA I VOLTA
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 LA CONVERSA
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 VOLTA I VOLTA
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 LA CONVERSA
23:30 GAUDEIX LA FESTA
0:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 LA CONVERSA
2:00 VOLTA I VOLTA
2:30 MIRADOR
4:30 GAUDEIX LA FESTA
5:00 ESTUDI 3
5:30 LA CONVERSA
6:00 MATARÓ AL DIA

Dijous 16
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 EL MIRADOR
12:00 LA CONVERSA
12:30 BEN TROBATS
14:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 LA CONVERSA
18:00 BA-BA
18:30 DE TEE A GRENN
19:00 MATARÓ AL DIA

20:00 TRAÇ DE CULTURA
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 BDNBOX
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 TRAÇ DE CULTURA
23:30 DE TEE A GRENN
0:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 TRAÇ DE CULTURA
2:00 GAUDEIX LA FESTA
2:30 MIRADOR
4:30 DE TEE A GRENN
5:00 CARRETERES
5:30 TRAÇ DE CULTURA
6:00 MATARÓ AL DIA

Divendres 17
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 EL MIRADOR
12:00 TRAÇ DE CULTURA
12:30 BEN TROBATS
14:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 TRAÇ DE CULTURA
18:00 BA-BA
18:30 CREURE AVUI
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 ÚLTIMA SESSIÓ
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 CARNET ESPORTIU
23:30 ÚLTIMA SESSIÓ
0:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 CARNET ESPORTIU
2:00 BDNBOX
2:30 MIRADOR
4:30 ÚLTIMA SESSIÓ
5:00 GAUDEIX LA FESTA
5:30 CARNET ESPORTIU
6:00 MATARÓ AL DIA

20:00 CARNET ESPORTIU
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 EN JOC
 EDICIÓ DILLUNS
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 CARNET ESPORTIU
23:30 ESTUDI 3
0:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 CARNET ESPORTIU
2:00 DE TEE A GRENN
2:30 EL MIRADOR
4:30 DOSOS AMUNT
5:30 CARNET ESPORTIU
6:00 MATARÓ AL DIA

Dimarts 14
7:00 NOTÍCIES EN XARXA
9:00 L’ENTREVISTA EN XARXA
10:00 EL MIRADOR
12:00 CARNET ESPORTIU
12:30 BEN TROBATS
14:30 AL DIA BCN Nord-Maresme
15:00 EL MIRADOR
17:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
17:30 CARNET ESPORTIU
18:00 BA-BA
18:30 BDNBOX
19:00 MATARÓ AL DIA
20:00 CALIDOSCOPI
20:30 MATARÓ AL DIA
21:30 GAUDEIX LA FESTA
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 CALIDOSCOPI
23:30 CARRETERES
0:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 CALIDOSCOPI
2:00 ESTUDI 3
2:30 MIRADOR
4:30 CAMINANT PER 
 CATALUNYA
5:30 CALIDOSCOPI
6:00 MATARÓ AL DIA

Programació facilitada per mataró Televisió

TV
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Música: Laia Mulà

 La XXXV Setmana de Música 
Antiga arriba a Mataró durant el 
mes de novembre, una cita indis-
pensable amb la música barro-
ca. Enguany s'homenatjarà a dos 
referents de la música barroca: 
Monteverdi i Philipp Teleman. Una 
de les novetats d’aquesta edició, a 
més, és la participació de l’Escola 
Municipal de Música de Mataró en 
els concerts organitzats entre els 
dies 12 i 26 de novembre, els quals 
tindran lloc a la bella Basílica de 
Santa Maria de Mataró. Les en-
trades podran adquirir-se a les 
ofi cines de la Direcció de Cultura 
de l’Ajuntament de Mataró, al lloc 
de l’actuació des d’una hora abans 
del concert o bé al web de cultura 
(entradesculturamataro.cat).

Dues figures del barroc
Enguany l’atzar ha fet confl uir en 
aquest 2017 dos aniversaris d’in-
signes representants punters del 
barroc musical. El maig passat se 
celebraven els 450 anys del naixe-
ment d’un dels grans pioners de 
l’estètica musical barroca, Claudio 

Entre els dies 12 i 26 de novembre la Basílica de Santa Maria veurà homenatjar 
alguns dels grans de la música barroca

Monteverdi. Poques setmanes des-
prés arribava la commemoració 
dels 250 anys de la mort de Georg 
PhilippTelemann.

A Monteverdi li va tocar ser el 
gran protagonista de la primavera 
musical barroca i va ser l'artífex de 

Monteverdi i Telemann a la XXXV Setmana 
de Música Antiga

La Setmana de Música Antiga ja és un clàssic de la tardor cultural local Arxiu 

la incorporació de nous elements 
com la tècnica del baix continu. A 
Telemann, en canvi, li va correspon-
dre viure el fi nal d’aquesta etapa i 
va barrejar danses i obertures a la 
francesa, amb moviments de grans 
contrastos expressius i molt més.

· 'La Cambra de Melante 
(250 anys de Georg Philipp 
Telemann)', Trio Barroc del 
Cafè i Roger Junyent. Diumenge 
12 de novembre, a les 18h, a la capella dels 
Dolors (9 euros).

· ‘Club Monteverdi, Un scher-
zo musical de cites creuades’, 
Ensemble Vox Harmonica. 
Divendres 24 de novembre, a les 20:30h, a la 
capella dels Dolors de Santa Maria (9 euros).

· ‘Fringe’, grups de cambra 
de l’EMMM. Diumenge 26 de novembre, 
a les 18h, a la capella dels Dolors de la Basílica 
de Santa Maria.

· ‘Les fronteres del barroc', 
Cor Ciutat de Mataró. Diumenge 
26 de novembre, a les 18 h, a l’Altar del 
Roser de la Basílica de Santa Maria (9 euros).

El programa de la Setmana

Cultura
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Espectacles: Laia Mulà

 La XXIII edició dels Premis 
Butaca ja té la seva llista de no-
minats, i enguany un mataroní 
hi té especial protagonisme. El 
muntatge El despertar de la pri-
mavera (Origen Produccions), que 
es va poder veure al Teatre Gaudí, 
ha rebut dues nominacions: una 
com a millor muntatge de teatre 
musical, i l'altra pel millor actor 
protagonista. El mataroní Marc 
Flynn és el nominat a aquesta se-
gona categoria, una nominació que 
ha rebut amb entusiasme i il·lusió.

Té clar que “és un gran reconei-
xement estar nominat en uns pre-
mis escollits pel públic” i afegeix 

El mataroní podria ser escollit com el millor actor de 
musical pel seu paper al 'Despertar de la Primavera'

que “estar-ho amb dos grans ac-
tors dins d'aquest gènere, l'Ivan 
Labanda i en Toni Viñals, ho fa 
encara més emocionant”. En Marc, 
a més, reconeix que li agradaria 
molt tenir un Premi Butaca a la 
motxilla però que el sol fet d'estar 
nominat ja és “un gran reconeixe-
ment per una professió tan difícil 
com aquesta”.

El millor musical
En aquest cas, la producció d'Ori-
gen Produccions competeix amb 
el gran Scaramouche de Dagoll 
Dagom, Gente Bien de La Cubana i 
amb Close to Liza, de Close to Liza 
Produccions. En Marc espera que 
'El Despertar' guanyi perquè “és 

Marc Flynn, nominat als Premis Butaca

Marc Flynn és reconegut pel seu paper a 'El Despertar de la Primavera'

El mataroní Marc Flynn

Cedida 

una feina col·lectiva feta amb amor, 
ganes i talent” i afegeix que seria 
un reconeixement per a l'equip.

A les mans del públic
Mentre que els Premis de la Crítica 
són escollits per crítics professio-
nals, els Premis Butaca queden en 
mans del públic. Cada any un grup 
de públic que assisteix a molts es-
pectacles anualment són els qui es-
cullen els nominats. A partir d'aquí, 
tothom pot votar des de la pàgina 
web (www.premisbutaca.cat) men-
tre duri el termini, fi ns al 22 de no-
vembre. És per això que en Marc 
Flynn encoratja a tots els mataro-
nins a participar de la votació en-
trant a la pàgina web dels premis.

El proper projecte

Flynn està preparant 'The 
last five years', un musical 
que serà al Teatre Maldà a 
l'abril i que comptarà amb 
el mateix equip que 'El 
despertar de la primavera'

Daniel Ferrer 
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Quinze edicions de la BurriacXtrem
Torna el diumenge 19 de novembre la cursa de muntanya amb tres recorreguts, 
dos per als adults i un altre per als infants

Esport: Laia Mulà

  El diumenge 19 de novembre els 
esportistes i amants de la munta-
nya tenen una cita de les més es-
perades de l'any: la BurriacXtrem, 
una cursa de muntanya amb re-
correguts molt tècnics. És la 15a 
edició de la cursa organitzada pel 
Grup de Muntanya d'Argentona.
Els participants poden escollir en-
tre dos recorreguts diferents de 15 
i 27 quilòmetres, els quals trans-
corren pel parc de la serralada li-
toral. Els més petits també tindran 
la seva cursa a mida. 

Els participants al recorregut 
més llarg començaran la cursa a 
les 8:30h del matí i passaran per 
la Font de'n Quico, Can Patota, 
Òrrius, Matacabres i el Castell de 
Burriac, entre altres punts. Per altra 
banda, els que optin pel recorregut 

de 15 quilòmetres sortiran a les 
9:45h i passaran pel Turó de 
Matacabres i el Castell de Burriac. 
Per últim, la Marató de Muntanya 
que s'havia celebrat en les últimes 
tres edicions, la BurriacXtrem 42 
quilòmetres, ha estat suspesa per 
part dels organitzadors.

Per celebrar la 15a edició els or-
ganitzadors ofereixen un obsequi 
especial a tots els inscrits: uns mit-
jons de la marca Enforma, una 
samarreta tècnica personalitzada 
i una fotografia digital en alta re-
solució del recorregut.

La Correcuita
El dia abans, el dissabte 18 de 
novembre, els més petits (de 0 a 
12 anys) podran participar en la 
segona edició de la cursa infan-
til Correcuita pels carrers d'Ar-
gentona. Es tracta d'una cursa 

Tota la informació sobre 
la prova i l'entitat es pot 
ampliar al web  
gmargentona.com/xtrem

no competitiva que vol fomentar 
l'esport i els seus valors i es preveu 
que uns 300 infants hi participin, 
amb tres distàncies diferents se-
gons l'edat.

Nutricionisme i esport
El dissabte 18 a les 19:30h, el Saló 
de Pedra de l'Ajuntament acollirà 
una Conferència Col·loqui sobre 
nutrició i esport per aprendre com 
alimentar-se abans d'enfrontar 
una cursa de llarg recorregut. La 
conferència anirà a càrrec de la 
nutricionista Sandra Sardina.

Argentona
www.totmataro.cat/argentona
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L'àrea de Turisme posa en marxa, amb Natura Local, una 
App per gaudir de diversos itineraris pel municipi

 L'àrea de Turisme de la regido-
ria de Promoció Econòmica de 
l'Ajuntament d'Argentona, amb el 
suport de Natura Local, ha presen-
tat una aplicació mòbil disponible 
per Android i iOS que inclou di-
verses rutes i senders per passejar 
per Argentona. 

La primera posada en marxa 
del projecte ofereix per ara quatre 
rutes molt conegudes a la vil·la: el 
castell de Burriac pel camí de les 
fonts, la ruta de les fonts per la ri-
era de Clarà, la ruta pels entorns 

Rutes i camins naturals 
d'Argentona al mòbil

El mòbil, aliat del caminaire Cedida

núm. 1794 del 10 al 16 de novembre de 2017

de can Castells i la ruta de la via 
de Parpers.

L'aplicació funciona com un na-
vegador GPS perquè encara que es 
perdi la cobertura ofereix una com-
pleta informació sobre l'itinerari, 
amb avisos que indiquen el camí 
a seguir, visites i punts d'interès, 
així com informació dels serveis. 
Els usuaris podran utilitzar el seu 
telèfon mòbil per guiar-se i co-
nèixer les singularitats de la ruta 
escollida. Ha de ser una eina que 
popularitzi el senderisme.

 Aquesta setmana s'han iniciat els 
treballs de millora i rehabilitació 
del pavelló antic. Aquest projecte 
va ser un dels més valorats per la 
ciutadania a la consulta del procés 
participatiu del 2016 i es va dotar 
d'una quantitat inicial de 134.000 
euros, a la qual es va sumar una 
aportació extra de l'Ajuntament. 
La previsió és que els equips i els 
esportistes puguin reprendre l'ac-
tivitat normal en aquesta instal-
lació durant els primers mesos de 
2018.  | Redacció.

Es col·locarà parquet i es 
renovaran cistelles i so

Les grues ja treballen 
per renovar el pavelló 
antic

Les obres al pavelló Cedida

Adreça web del banner invertit:

www.homs1852.com/

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

TINDRÀS

• 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:
EVA CASALS CRISPIN

concursos

www.totmataro.cat/argentona
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Diversitat d’activitats a l’esperada 
Fira de la Tardor de Sant Pol de Mar

Aquest dissabte 11 de Novembre grans i petits podran gaudir de la seva setena edició 

Fires: Redacció 

 Un any més, Sant Pol ja ho té tot 
preparat per iniciar la seva Fira 
de la Tardor. Ara que ha passat 
l’estiu, toca agafar els abrics i pro-
gramar bé els caps de setmana si 
volem continuar la festa encara 
que arribi el fred. Per començar, 
ja podeu apuntar aquest dissabte 
a les vostres agendes perquè serà 
un dia intens a aquesta població 
costanera. 

Tot i que serà una fi ra enfocada a 
totes les edats, la canalla tindrà un 
paper protagonista perquè s’han 
organitzat un seguit d’activitats 
dedicades als petits de la casa. 
La jornada començarà a les 11 
del matí amb un taller familiar 
que porta per nom “El país dels 
contes”. Una proposta que té les 
places limitades i que es realitzarà 
a la plaça de l’Estació, on també 
s’instal·larà un infl able.  Gairebé de 
manera simultània, els “4 cantons” 
també acollirà tallers infantils com 
el de maquillatge i a partir de la 1 
del migdia serà un dels llocs per 
on passarà la cercavila que farà la 
Bing Bang Valona. Les activitats 
continuaran a altres indrets de la 

població, on es realitzaran espec-
tacles infantils, una xocolatada i, 
fi ns i tot, una donació de sang que 
durant tota la tarda es portarà a 
terme a l’Edifi ci Municipal de Ca 
l’Arturo.

Cata de vins i cerveses
Pels amants del bon beure, tam-
bé s’han organitzat una sèrie de 
propostes interessants com la 
cata de vins que es farà a la Carpa 
Celler Tal com Raja o la de cerve-
ses Montseny que tindrà lloc a la 

seva carpa. Si esteu interessats a 
assistir-hi cal que reserveu plaça al 
correu fires@santpol.cat: les places 
són limitades.

Una edició passada de la Fira de la Tardor de Sant Pol, amb protagonisme infantil Cedida

Més informació

Per ampliar i consultar la 
programació de la VII Fira 
de la Tardor, visiteu la web 
de l’Ajuntament de Sant 
Pol: www.santpol.cat 

CulturaMaresme
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La comarca guanya habitants procedents sobretot 
d'altres comarques catalanes i de l'estranger, fet que la 
manté com a comarca receptora de població

Augmenta la població 
al Maresme

Més població en una comarca molt buscada per a viure-hi Arxiu 

  És el quart any que el Maresme 
manté una tendència a l'alça de 
recepció de població, amb sal-
dos migratoris positius de pobla-
ció catalana i estrangera. Així ho 

revelen les dades de moviments 
migratoris recollides per l'Ob-
servatori de Desenvolupament 
Local del Consell Comarcal del 
Maresme, que la posicionen com 

a comarca receptora de nous habi-
tants. L'anàlisi de moviments mi-
gratoris de 2016 dóna al Maresme 
un guany net de població de 3.192 
persones. Tot i això, el Maresme té 
un saldo migratori negatiu respecte 
la recepció de població procedent 
de l'estat espanyol perquè pre-
senta més sortides que entrades 
de ciutadans d'altres comunitats 
autònomes.

Al llarg de l'any passat el 
Maresme va registrar un total de 
30.256 migracions. Van marxar de 
la comarca 13.532 persones i van 
arribar-hi 16.724. 

En relació a la resta de Catalunya, 
el Maresme va registrar 9.482 im-
migracions i 7.445 emigracions, per 
tant, el saldo migratori és positiu 
de 2.037 persones. 

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró

25 ANYS
13.000 IMMOBLES GESTIONATS

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

www.sucasa.es

4129

www.sucasa.es

4129

267.000€

LOCAL-NAVE INDUSTRIAL
Ref. 12565 CENTRO: Local ind. en pl. baja. 400m2. Zona acti-
va y mucho paso. 2 accesos peatonales. Muelle carga camiones. 
Aparc. clientes (4 vehíc.) Vado. Altura 4 mts. Rectangular. Ves-
tuarios. Instal. compresor aire comprim. Acumul. tarifa noctur-
na. 2 persianas mec. Alarma. 2 baños (1 con ducha).

T

362.000€

CASA UNIFAMILIAR
Ref. 12814 CAMÍ SERRA-VISTA ALEGRE: Magnífi ca casa 311 
m2. Varias plantas. Salón com. 38 m2, "llar de foc" y tza a nivel 18 
m2. Cocina. 3 habit. 2 baños compl (1 suitte). Tza/solarium. Garaje 3 
coches. Sala diáfana 50m2 grandes arm. Sala lavandería/plancha. 
Habit./sala tipo almacén. 

T

96.000€

PARCELA
Ref. 12772 URB. LES GINESTERES: Parcela 800m2 bas-
tante plana y bien orientada, casita pre-fabricada 60m2, 2 ha-
bit., salón-com., cocina integrada, baño, porche, zona ocio y zona 
barbacoa. Usted puede edifi car una vivienda en ella si lo desea. 
Muy singular.

T

319.000€

JUNTO AL MAR
Ref. 12801 CABRERA: Bonito conjunto resid. jto. al mar y direc-
to a playa. Ocasión. Casa unifamiliar, patio/jardín 50m2. Entorno 
familiar. Recinto con vigilancia, piscina. Salón com. 30m2, patio 
50m2 a nivel. Gran cocina ext. off. 4 pers. 4 dorm. + estudio con 
tza-solarium sup. 2 baños. Pl. aparc. Calefacción. 

T
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c12 Tot Maresme poblacio.indd   2 8/11/17   19:54



OCASIONES ESPECIALES

GL14854 - Exclusiva para 
nuestros clientes piso 
de 75m² para entrar a vivir,  
cocina y baño actualizado e 
impecables, 3 habit muy es-
paciosas, un baño con ducha, 
galería anexa muy amplia y 
salón espacioso. Totalmente 
exterior, muy luminoso. 
Oportunidad. (C.E. =T) 
PRECIO: 139.500€

ZONA FRANCESC MACIÀ

GL14881- Excelente piso 
seminuevo de 87m². Salón 
2 ambientes 28m², balcón 
tipo terraza, cocina impe-
cable, 3 habitaciones (2 do-
bles), 2 baños (1 en la suite). 
Calefacción y acabados de 
calidad. Parking para coche 
grande, incluido. Oportu-
nidad por zona. (C.E. =T) 
PRECIO: 216.500€

CENTRO-EIXAMPLE-ISERN

GL14708 - En exclusiva para 
nuestros clientes. Piso de 
100 m² + trastero en fi nca 
de gran presen-cia y parking 
opcional. Salón con 25 m², 
cocina offi ce de 10m², 4 hab. 
(2 dobles), 2 baños, 2 galerías. 
Pequeño patio de 10m² y 
balcón-terraza de 15m². 
Oportunidad por relación 
precio-calidad. (C.E. =T) 
PRECIO: 223.500€

CAMÍ DE LA GEGANTA

GL14907- Piso alto con 
ascensor en bloque hacien-
do esquina, muy luminoso 
y soleado, 88 m², 3 habit. 
amplias, salón comedor con 
balcón a la calle, cocina de 
roble provenzal, galería anexa 
y baño completo amplio. 
Vivienda defi nitiva. (C.E. =T) 
PRECIO: 138.000€

PLA D’EN BOET - C/LLAUDER
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UN CONCEPTO DIFERENTE DE GESTIÓN INMOBILIARIA

LA INMOBILIARIA DE MATARÓ ESPECIALIZADA EN PISOS DE ENTI-
DAD BANCARIA. POSIBILIDAD DE FINANCIACIÓN 100%. MÁS DE 150 

INMUEBLES A SU DISPOSICIÓN. ¡LLÁMENOS!  T. 93 193 45 35

GL14702 ZONA CERDANYOLA: 
Planta baja totalmente reformada 
y muy actual. Supe. aprox. 80 m², 3 
habitaciones (2 dobles), baño, cocina 
offi ce y galería-patio. Ideal personas que 
no quieren escaleras. En exclusiva para 
nuestros clientes. (C.E. =T)  PRECIO: 
105.000€

GL14899 CERDANYOLA: Piso con 
ascensor y en perfecto estado para 
entrar a vivir, salón con balcón, cocina 
actualizada más galería de servicio, 3 
habitaciones (2 dobles) y baño completo. 
Tenga una vivienda por el precio de un 
alquiler. (C.E. =T)  PRECIO: 119.000€

GL11935 ZONA CERDANYOLA:  2º 
piso de altura de 60 m² con 3 habi-
taciones amplias. Para reformar a su 
gusto. Galería. Puertas embreo y suelos 
terrazo. Posibilidad de fi nanciación 100 
%. Procedente de banco. OPORTUNI-
DAD. (C.E. =T)  PRECIO: 67.800€

GL14824 CIRERA: Oportunidad, piso 
espectacular por metros, 150 m², 5 habit. 
+ despacho. Comedor, balcón muy amplio 
a calle, jto. servicios. Baño + aseo, cocina 
grande y offi ce, galería. 2 vecinos. Todo 
exterior. Finca conservada. Ideal defi ni-
tivo. (C.E. =T) PRECIO: 140.000€

GL10854 MOLINOS: Piso comple-
tamente reformado, consta de 4 habi-
taciones, gran cocina offi ce, baño 
completo y salón con salida a balcón.
Vistas despejadas, Excelente ocasión. 
(C.E. =T) PRECIO: 121.000€

GL14913 CERDANYOLA, JTO. 
PUIG I CADAFALCH: Piso alto pocos 
vecinos, 80 m², 3 habit. (2 dobles), salón 
amplio 2 amb., balcón a calle, baño a 
estrenar, cocina refor. y equipada. Cale-
facción, aire acondic suelos gres y puertas 
haya. El mejor piso por precio del mer-
cado.(C.E. =T)  PRECIO: 126.000€

GL14087 ZONA CENTRO: Piso se-
minuevo de 2 habitaciones a un paso 
del centro. Salón con salida a balcón 
exterior, cocina independiente, baño. 
Acabados de buena calidad. No dude 
en pedir información. 
PRECIO: 177.000€ (C.E. =T)  

GL14785 Z. VIA EUROPA-PARC 
CENTRAL: Excelente piso 80 m2 con 
plaza de aparc. incluida. Salón indep. muy 
amplio y luminoso, 3 habit (2 dobles), 2 
baños compl. cocina + galería. Acabados 
actuales, perfecto estado. Totalmente 
exterior, orientado a sol de tarde.. (C.E. =T)  
PRECIO: 233.000€

GL14586 ZONA ESTACIÓN:  Edifi cio 
con ascensor y totalmente exterior. 
Piso de 4 dormitorios, baño completo, 
amplia cocina offi ce con salida a 
galería y luminoso salón con balcón. 
Muchas posibilidades. (C.E. =T) 
PRECIO: 166.000€

GL148532 CENTRO-HABANA: Casa 
típica de cos, actualizada hace pocos 
años, calle tranquila y peatonal. 3 pl., 60 
m² c/u. Comedor amplísimo, cocina roble, 
offi ce  6 pers. 4 habit. (2 dobles), 2 baños 
+ aseo, calef., puertas roble, suelos gres y 
ventanas aluminio. A 3 minutos de la playa. 
(C.E. =T)  PRECIO: 245.000€

GL14705 Z. CIRERA: Casa completa 
7mts. fachada, 2 viviendas juntas en 4 
plantas. Precisa reformas en la parte de 
abajo con posibilidad de garaje. Terraza 
sup. 70 m² y otra 15 m², 6 habitaciones y 
5 aseos. Más información por teléfono. 
PRECIO: 178.000€ (C.E. =T)  

GL14706 Z. CENTRO-CABANE-
LLAS: Excepcional e impecable vivien-
da, prácticamente nueva a estrenar. 
Salón muy luminoso, balcón, cocina 
moderna y funcional, 2 baños (1 suitte), 3 
habit. Acabados modernos, excelente 
imagen. Parking incl.acceso directo.  
PRECIO: 214.000€ (C.E. =T)  
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També jazz
Entre cada acte hi haurà interpre-
tacions en directe de peces de jazz 
a càrrec de la pianista Meritxell 
Neddermann.

Una exposició de portades pulp 
de principis del segle XX s’exhi-
birà durant els tres dies del fes-
tival en una de les sales de l’Es-
pai Cultural Can Bisa, on també 
tindrà lloc un curs per aprendre 
a escriure novel·la negra a càrrec 
de l’escriptor Sebastià Bennasar 
dissabte i diumenge a les 10h, i la 
primera trobada del Club de lectu-
ra Vilasar de Noir, on comentaran 
la novel·la La Cara B d’Esperança 
Camps. | Redacció

  Aquest cap de setmana arranca 
la segona edició del Festival de li-
teratura i cinema negre Vilassar de 
Noir. Al llarg de tot el cap de set-
mana tindran lloc taules rodones 
i xerrades dedicades al cinema i la 
literatura de gènere negre crimi-
nal, amb la participació d’alguns 
dels principals autors en català i 
castellà: des de Paco Camarasa o 
Jordi Sierra i Fabra, fi ns al gallec 
Diego Ameixeiras, l’expert en sec-
tes Pepe Rodríguez, l’estudiosa 
del gènere negre en català Anna 
Maria Villalonga o la menorquina 
Esperança Camps, exconsellera de 
cultura de Balears.

Tot tipus d'activitat
A més de les taules i xerrades, hi 
haurà actuacions de microteatre 
negre divendres a les 22:30h, un 
cicle de curts dissabte a la mateixa 
hora, i la projecció diumenge a les 
17h de la pel·lícula guanyadora del 
Gran Premi del públic al festival de 
Sitges 2017: Matar a dios. 

Dedicat a la literatura i el cinema negre, té lloc del 10 al 
12 novembre a Vilassar de Mar

Arrenca la segona edició del 
Festival Vilassar de Noir

  Tot preparat per a una de les 
propostes culinàries més icòni-
ques del municipi i de la comarca. 
Sant Andreu de Llavaneres celebra 
aquest mes de novembre la XIX 
Fira de Tardor i la IV Festa de la 
Sembra amb un ampli ventall de 
propostes lúdiques i socioculturals 
per a petits i grans i amb els pro-
ductes de proximitat com a grans 
protagonistes. 

La Fira de Tardor, que enguany 
arriba ja a la seva dinovena edició, 
proposa algunes novetats com la 
música de Men in Swing o els nous 
tallers culinaris de la 19a promo-
ció de productes típics. En aquest 
darrer cas, Marc Graupera, xef del 
restaurant Vil·la Minerva, serà l'en-
carregat de dinamitzar el taller 
per a adults 'Preparem la poma 
farcida!', mentre que Criscooks 
s'encarregarà de la proposta 'Vine 
i decora la Coca de Llavaneres!' per 
a infants i joves. 

La Fira de Tardor també el con-
curs de bolets, la mostra gastronò-
mica de productes típics, el sopar 
gastronòmic del bolet o el concurs 
d’aparadors, entre d'altres. El pro-
grama engloba la IV Festa de la 
Sembra, una cita ineludible que 
marca l’inici de la temporada de 
la sembra del pèsol de Llavaneres.  
| Redacció

És una de les fites del 
calendari llavanerenc

Cap de setmana de 
Fira de Tardor i Festa 
de la Sembra

Detall del cartell d'enguany del Vilassar de Noir

El Passeig de la Riera Cedida

 Ana Portnoy 

Podeu trobar més 
informació al web 
www.vilassardenoir.com
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IMMO NOVA

IMMO NOVA

IMMO NOVA

Ref. 2667: Peramas: Comunidad reducida con 
ascensor. 3 habit (1 doble), cocina offi ce, sa-
lón-comedor con balcón, 1 baño. Calefacción 
y aire acond. Luminosa y exterior!!

   150.000€

MUY BUENA COMPRA

Ref. 2666: Pla Boet:  Planta baja para actualizar 
a su gusto. 4 hab. (2 dob), 2 baños, cocina in-
dep., galería anexa, gran salón-comedor. Zona 
muy tranquila con buenas comunicaciones!! 

  115.000€

GRANDES DIMENSIONES

Ref. 2665: Eixample: Gran metraje 115m2, 4 
habitac. (2 dobles) 1 suite, cocina offi ce con 
galería anexa, amplio salón comedor con bal-
cón, 3 baños. Aire acond. Exterior y soleado!!
                                                               167.000€

COMPLETAMENTE REFORMADO

Ref. 2669: Eixample: Con ascensor, imagen im-
pecable. 3 habit. (2 dobles), cocina office, gran 
salón comedor con balcón, 2 baños. Aire acond., 
calef. Párking y trastero. Cerca acceso autopista!!
                                                              219.000€

BUENA UBICACIÓN CON PK

Ref. 2671: Centro:Con ascensor cerca estación. 2 
habit. (1 doble con arm. empotr.), salón-comedor 
con balcón-terraza de 10m2, 1 baño, 1 aseo, 
gran cocina indep. Calefacc. Patio de 30m2!!
                                                            242.000€

ZONA PLAYA

Ref. 2670: Havana: Encantadora casa reformada 
de 170m2. 2 plantas. 4 hab. (3 dobl), salón-come-
dor, cocina offi ce, 3 baños (1 suite). Aire acond. 
Calef. Parquet. No pierdas la oportunidad!!
                                                                 245.000€

CASA EN LA HAVANA 
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Ha creat Stylisist, una aplicació que ajuda a utilitzar tota la roba

Manish Jindal,
aventurer i innovador

Laia Mulà

 Emprenedor, aventurer i ple d'idees, en Manish és 
d'origen indi però viu a Catalunya des de fa un parell 
d'anys. Quan va arribar a Barcelona es va enamorar 
de la cultura i la gent. Ara fa uns mesos que es va 
instal·lar a Mataró i des del primer moment va tenir 
moltes ganes de “conèixer millor la ciutat, la platja, 
les festes, la cultura catalana i tot el que l'envolta”.

En Manish ha detectat que la major diferencia entre 
la cultura índia i la catalana es troba en el progrés de 
la societat en termes d'educació de gènere perquè 
els homes i les dones “tenen molta llibertat”. Creu 
que la cultura índia progressa en aquest tema però 
afirma que encara “hi ha molt camí per recórrer”. 
“Aquesta igualtat de gènere i la llibertat que té ca-
dascú aquí per complir els seus somnis i objectius és 
un dels elements que més m'agrada de Catalunya”, 
explica en Manish.

Abans de venir a Barcelona era consultor tecno-
lògic però volia obrir la seva pròpia empresa perquè 
“l'economia d'un país està feta pels petits negocis”. 
Ara treballa en un nou projecte “relacionat amb el 
món de la moda, una aplicació que intenta donar ús 
a la roba que tenim a l'armari i no ens posem mai”. 
El negoci neix per tenir en compte el medi ambient 
i vol donar ús a la roba que no sabem com utilitzar. 
Stylisist és el nom de l'assistent d'estil virtual gratuït 
que estarà operatiu a partir de la primera setmana de 
desembre. A partir de les fotos de la roba de l'armari, 
l'aplicació proposa combinacions adequades a cada 

usuari i dia. “El conjunt proposat encaixarà sempre 
amb l'esdeveniment al qual hagis d'anar: sigui una cita, 
a treballar o a una reunió de feina”, explica Manish. A 
més, quan a l'usuari no li agradi una combinació la 
pot descartar o canviar-ne alguna peça. Així la intel-
ligència artificial d'Stylisist podrà presentar combi-
nacions que “encaixin amb l'estil personal i la manera 
de ser de cada persona que és únic”. 

Un esperit aventurer

Es podria imaginar el seu futur en aquesta ciutat 
maresmenca perquè s'hi sent “com a casa” però 
la seva vessant més aventurera potser el porta a 
seguir coneixent noves ciutats. De molt jove va 
deixar la seva ciutat natal situada al nord de l'Índia, 
just davant de l'Himàlaia, anomenada Gendigar. Es 
va traslladar al sud del país, a Bangalore, i més tard 
va viure a Mumbai. Quan tenia 21 anys va marxar 
durant dos anys Londres i després va viure cinc 
anys a Nova York. 

ApUnts

Defineix-te: Unsomniador, apassionat i que creu 
en els homes

Un llibre: La biografia de Che Guevara, la història 
d'algú que creu en una idea

Un referent: El meu germà gran

Un somni: Crear un impacte a la societat i el medi 
ambient amb els meus projectes

 Daniel Ferrer 

perfils
www.totmataro.cat/perfils
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SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO, LLÁMENOS AL:   937 965 148

OPORTUNIDAD, PISO REFORMADO: 
Tiene 3 hab. 1 doble, baño completo con 
ducha, cocina con galería anexa, suelos 
de gres y exteriores aluminio.

PISO TOTALMENTE REFORMADO: 4 
hab. (2 dobl), baño con ducha, cocina 
wengue y galería, salón com. 25m2, 
balcón exterior, a.a con bomba calor.

GRAN PISO DE 115M2: Con ascensor, 
dispone de 4 hab. 1 tipo suite, 2 baños 
completos, cocina office con galería ane-
xa, calefacción, pk opcional. 

EXCELENTE PISO DE 115M2: Con PK 
incl., 4 hab. (1 suite), 2 baños compl., co-
cina office haya, galeria, salón 28m2, bal-
cón exter, parquet, calefacción, ascensor.

PISO ECONÓMICO: De 90m2, consta 
de 4 habitaciones (2 dobles),  un baño 
completo con bañera, cocina formica 
con galeria, bien conservado.

PLANTA BAJA DE 115M2: Con patio de 
15m2, de 4 habitaciones (2 dobles), baño 
con ducha, cocina formica conservada, 
para reformar a su gusto, solo 3 vecinos.

PRIMER PISO CON ASCENSOR:   Con pa-
tio de 20m2, 4 hab. (1 tipo suite), 2 baños 
completos, cocina office, , a.a. y calefac-
ción, terrado comunitario.

ÁTICO DÚPLEX CON ASCENSOR: 
Totalmente refor., estudio 20m2, terraza 
15m2, 2 hab., baño y aseo, parquet, increi-
bles vistas al pº maritimo. PK opcional.

Ref. 2486 
Z. EIXAMPLE:

99.000€

Ref. 6213 
ZONA MOLINOS:

157.500€

Ref. 1423
CENTRO:

239.000€

Ref. 2489 
VIA EUROPA:

269.900€

Ref. 4277 
Z.CERDANYOLA:

70.000€

Ref. 5131 
Z. CIRERA:

124.000€

Ref. 2487 
PZA. CATALUNYA:

185.000€

Ref. 1422 
1ª LINEA DE MAR:

269.000€

T T

T T

T T

T

T

OBRA NUEVA-OPORTUNIDAD: 
Planta baja con jardin de 60m2, 2 hab. 
Espaciosas, 1 baño completo, cocina in-
dependiente. Último piso a la venta.

Ref. 4448
Z. P.I CADAFALCH:

165.000€

T

ÁTICO DÚPLEX CON ASCENSOR:ÁTICO DÚPLEX CON ASCENSOR:Ref. 1422 T

OPORTUNIDAD, PISO REFORMADO:OPORTUNIDAD, PISO REFORMADO:Ref. 2486 T PLANTA BAJA DE 115M2:PLANTA BAJA DE 115M2: Con patio de Ref. 5131 T

PISO TOTALMENTE REFORMADO:PISO TOTALMENTE REFORMADO: 4 Ref. 6213 T PRIMER PISO CON ASCENSOR:PRIMER PISO CON ASCENSOR:   Con pa-Ref. 2487 T

GRAN PISO DE 115M2: Con ascensor, Ref. 1423 T

EXCELENTE PISO DE 115M2: Con PK Ref. 2489 

PISO ECONÓMICO: De 90m2, consta Ref. 4277 

OBRA NUEVA-OPORTUNIDAD:Ref. 4448 T

5365

T. 937 965 148
Rda. Francesc Macià, 28 (esqui. c/Castaños) · Mataró
inmobiliariacym@ono.com 
www.cymgestionesinmobiliarias.com
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MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:  www.fi nquescastella .comwww.fi nquescastella .com

Propietari: li lloguem amb les màximes garanties.
Truqui’ns!  93 757 83 83

1.000€

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

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

Habitatge acabat de reformar de 62m2 ideal parelles
Disposa de 2 habitacions, un bany amb dutxa, cuina offi ce i gran saló amb 
balcó de 5m². Bomba de calor i fred, amb ascensor nou. Té unes increïbles 
vistes! T151312

115.000€

Rocaf� da

1.500€

Vol vendre 
o llogar
 el seu 

immoble?
45 anys 

d’experiència ens avalen.

Serietat i efi càcia 
al millor preu!

Tocant ha Rocablanca, vistes espectaculars a Burriac, molt lluminós i as-
solellat. Còmoda i funcional distribució, saló menj. 25m2, balcó, cuina offi -
ce amb galeria, 4 habit. (1 amb vestidor) bany complet, fi nestres d’alumini 
i mosquiteres, calefacció radiant + split d’aire condicionat.!!  T151156

Pis totalment reformat de 101m2

162.260€

C� dany� a N� d

Preciós pis de 96m2 en una de les zones més buscades
3 habitacions (1 doble i 2 individ). 2 banys complets. 2 balcons 7m² cadas-
cun (un total 14 m² exteriors) a la sala i a l’habitació doble, llum natural per 
tot arreu! Safareig, calefacció amb radiador, aire condic. tipus split, terres 
parquet. Ascensor i pl. pàrquing!! T151302 233.000€

P� c Cen� al

Pis molt ben situat. De 3 habitacions, 2 banys, 1 lavabo, cuina tipus 
offi ce. El més increïble del pis és que té una terrassa de 200 m², 
així com al traster. L’habitatge té un pàrquing comunitari!  T151301

Preciós pis de 84m2 construïts a prop  de la platja

Cen� e

262.500€
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Tr�qui'ns : T 93 757 83 83

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

Propietari: li lloguem amb les màximes garanties.
Truqui’ns!  93 757 83 83

875€

T110540 Centre. Preciós pis en planta baixa reformat de 107m², 3 habitacions, 1 
bany complet amb dutxa, cuina office, saló menjador amb sortida a pati, galeria, tras-
ter. Si vols viure al cor de la ciutat aquest és el teu pis !!.

1.000€

T110549 Parc Central. Habitatge recent construcció amb acabats moderns, 85m². 4 
habit., (2 dobles, 1 suitte), 2 banys complets, balcó- terrassa, té vistes al mar i al parc! Tot el 
calefacció, ascensor, plaça de pàrquing al mateix edifici i traster.

T 151110 Centre. Pis amb acabats d’alta qualitat a 1a línia de mar, 97,15m², 3 habit (2 
banys comple, cuina office, ampli i lluminós saló menjador, terrassa de 16m², aa / cc, tanc. 
alumini, parquet, ascensor, pàrquing. Espectaculars vistes a la muntanya i la ciutat!!

1.500€

T 420178 Dosrius. Casa 4 vents 243m², parc. 1500m², 7 hab. (1 suite amb jacuzzi), 3 
banys compl + 1 servei, cuina americana saló menj., llar de foc, galeria, 2 balcons 20m² ca-
lefac, garatge 4 cotxes , traster. Jardí 1500m², piscina, barbacoa, hort, vistes a muntanya !!

 T202770 Can Quirze. Xalet individ. 320m²  de superfície, d’habitatge. 3 habit., 3 banys, 
cuina office, àmplia i bonica terrassa, jardí 700m², boniques vistes, piscina pròpia i pàrquing. 

Vol vendre 
o llogar
 el seu 

immoble?
45 anys 

d’experiència ens avalen.

Serietat i efi càcia 
al millor preu!

T110552 Arenys de Mar - Centre.  Habitatge increïbles vistes al mar i al port. 60m², 2 
habit., 1 bany amb dutxa, cuina tipus office,  àmplia terrassa, ascensor i totalment moblat!

825€

T110020 Centre.  Dúplex tipus loft moblat 50m², 1 hab., 1 bany complet dutxa, saló men-
jador, cuina integr, aa /cc, tanc. alumini, ascensor, pàrquing, disponible al novembre !!!

590€

T110557 Centre. Fantàstic pis al centre de Mataró. 70m², acabats bona qualitat. Re-
cent construcció, i reformat, 2 habit. xteriors, ampli bany amb banyera, cuina office, 
gran tssa 25m², climatitzat de fred i calor, porta blindada, ascensor , pl. pàrquing.

850€

2.500€

1.300€

262.500€
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LOCALS COMERCIALS

Les vivendes estrella
són exclusives d’Urbenia

Entra a www.urbenia.es per veure
el tour virtual de la vivenda!

REFERÈNCIA POBLACIÓ I ZONA DESCRIPCIÓ PREU

MATARÓ - La Riera

ARGENTONA- Centre 

MATARÓ - Camí Ral

MATARÓ - Av. P. i Cadafalch

MATARÓ - Rda. O’Donnell

R.80057

R.19248

R.80059

R.23708

R.23599

Traspàs Bar–restaurant  al centre. 200 m2

Traspàs centre mèdic. 3 despatxos. Permisos donats d’alta 

SUPERCÈNTRIC. Local en pl. diàfana. 2 banys, magatzem i soterrani

Local cantonada 200 m2, tot tipus d’activitats. Sortida de fums, a/c.

Local 85 m2 amb aparadors, a/c, 2 banys, magatzem.

120.000€ i 3.000€/mes 

30.000€ i 560€/mes

3.200€/mes

1.500€/mes

1.500€/mes

153.760€

DOSRIUS - Can Massuet R 41521

Magnífica casa en zona residencial. De 3 hab 
+ golfes, 1 wc, porxo, solàrium,  calef i pk.

329.600€

MATARÓ - Via Europa R 80129

Pis grans dimensions, 3 hab (1 suite), 2 bays, 
pk. Zona comunit. piscina. Compra encertada!!

162.000 €

MATARÓ - Peramàs R 80105

Fantàstic dúplex  impecable, molt lluminós, 2 
habitacions. Traster. A punt per entrar a viure!

250.000€

MATARÓ - Via Europa R 19234

Pis ampli 3 hab (1 suite i 1 d), pk, orientat mar, 
bons acab, parquet, aa.cc. Zona immillorable 

255.000€

MATARÓ - Via Europa R 80050

Espectacular pis amb una terrassa de 60m2, 3 
hab, pk a la mateixa finca. Oportunitat!!

325.000 €

MATARÓ - Centre R 80051

OBRA NOVA DIRECTA PROMOTOR. Últim 
pis 160m2. Terrassa 30m2, acabats a triar.

249.000 €

DOSRIUS - Can Massuet R 80022

Casa 95m2, terr. 1500m2, barbacoa, galliner 
i horta. 4 hab (2 d), menjador, xemeneia Ideal 
families

245.000€

MATARÓ - Centre R 19175

Gran pis de 4 habitacions (2 dobles), orientat 
al mar, traster i pk finca. PIS DEFINITIU!!

Casa 95m2, terr. 1500m2, barbacoa, galliner 

2P URBENIA-INMOBILIARIA.indd   2 8/11/17   8:31



 

Entra a www.urbenia.es per veure
el tour virtual de la vivenda!
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ENTRENADOR PERSONAL · ALTER G · PILATES · IOGA · ZUMBA 
AIGUAGIM · SAUNA · FONT DE GEL · JACUZZI · BANY VAPOR

CYCLING · FITNESS · NATACIÓ · PÀDEL

FINS AL 30 DE NOVEMBRE

MATRÍCULA 
GRATUÏTA

Informa’t al 937 539 224 o enviant un email a vilassardalt@sorlisport.es

SORLISPORT
vilassar de dalt

Plaça de Can Nolla, 2 · VILASSAR DE DALT · www.sorlisport.es




