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Més de 20 anys d’Experiència i Qualitat
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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

86.000€

EXCELENTE COMPRA
Ref. 12712 ROCAFONDA: Piso alto con as-
censor. Superf. 75m2, 3 dormit. (2 dobles). 
Baño reformado con ducha. Cocina roble en 
buen estado con galería. Salón con salida a 
balcón de 6m2 con vistas despejadas. Muy 
soleado y con mucha ventilación. Buen piso 
por características. Buen estado general.

107.500€

168.000€
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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

116.000€

PISO IMPECABLE
Ref. 12484 ZONA AVDA. PERÚ: Bien orienta-
do frente a plaza, vistas despejadas sin edifi cios 
cercanos. Bonita vivienda de 90m2 REFORMA-
DA POR COMPLETO en edifi cio de pocos veci-
nos, uno por planta. Sala de estar ampliada de 
26 m2. Cocina actualizada. 2 hb (antes 3), fácil-
mente recuperable. Baño completo.

T

86.000€

EXCELENTE COMPRA
Ref. 12712 ROCAFONDA: Piso alto con as-
censor. Superf. 75m2, 3 dormit. (2 dobles). 
Baño reformado con ducha. Cocina roble en 
buen estado con galería. Salón con salida a 
balcón de 6m2 con vistas despejadas. Muy 
soleado y con mucha ventilación. Buen piso 
por características. Buen estado general.

T

230.000€

ÁTICO DÚPLEX
Ref. 12651 Z. HAVANA: Excelente piso 80 m2 
distribuidos en 2 plantas. 1ª Planta: salón-cocina, 
baño y 2 habitac. 2ª Planta: Estudio habitación 
principal, baño. Galería 5m2. Terraza 16m2. Mejor 
que nuevo. Edifi cio sólo 8 años. A.A por conduc-
tos. Baño completo más aseo con ducha. Venta-
nas de aluminio climalit. Ascensor. Muy soleado. 

T 267.000€T

BUENA COMPRA
Ref. 12753 VIA EUROPA: Perfectamente situa-
do de las mejores zonas de Mataró. Magnífi co 
dúplex con terraza a nivel del salón 45 m2. 90m2 
aprox. Salón comedor espacioso Cocina equipa-
da. 3 dorm. pl. superior. 2 baños. Parquet. A.A por 
conductos bomba frío y calor.  Parking incl. BIEN 
EMPLAZADO CON TERRAZA A NIVEL.

107.500€

EXCELENTES CARACTERÍSTICAS
Ref. 12720 CERDANYOLA NORTE: Vi-
vienda de 75m2 + terraza superior 20m2 so-
leada.  Buen estado, sin reformas recientes. 3 
dorm (2 dobles). Salón comedor independien-
te. Balcón exterior. Cocina conservada. Baño 
estado original. Galería posterior. Disfruta de 
terraza a precio muy asequible.

T

147.000€

BUEN PIS0
Ref. 12816 EIXAMPLE-JTO. FR. MACIA: Piso 
alto con ascensor con vistas. 90m2. 4 habit (2 do-
bles). Baño compl. con ducha reformado. Cocina 
buen estado, galería. Amplio salón de 20m2. Ven-
tanas aluminio. Suelos gres. Calefacción. Excelente 
ocasión por características. VENGA A VISITARLO!!

T

168.000€

PLANTA BAJA
Ref. 12734 Z. PL. FIVALLER: Bonito piso se-
minuevo de pocos años. Con ascensor.  68 m2 + 
4m2 de trastero. Piso esquinero y exterior. Sa-
lón comedor 24m2. Cocina  indep. con galería. 
2 dorm. Baño completo. Armario empotrado en 
habitación principal. Sólo 5 min. andando a la 
playa. Planta baja perfecto estado. 

T

126.000€

PISO CON ASCENSOR
Ref. 12797 CERDANYOLA-Z/PUIG I CA-
DAFALCH: Bonito piso soleado 75m2, ascen-
sor. 3 dor (2 dobles). Salón cuadrado con bal-
cón a avenida. Cocina roble amplia con gran 
galería. Baño completo. Suelos de gres. Ven-
tanas aluminio. Puertas de sapelly. Excelente 
estado. En el corazón de Cerdanyola.

T

157.500€

OCASIÓN POR PRECIO
Ref. 12778 SEMI CENTRO: Oportunidad por precio y cualidades!!!! Con ascensor, buen 
piso de 80m2 con parking incl. Sin necesidad de reforma espacios amplios y bien distribui-
dos. 3 dormitorios (2 dobles). Salón comedor espacioso, soleado y bien orientado. Balcón 
exterior. Cocina actualizada y equipada con galería. Baño completo con bañera. Calefac-
ción. Ventanas doble cristal.  ATENCIÓN!!!!

T

96.000€

CENTRO-CASCO ANTIGUO

Ref. 12786 ATENCIÓN INVERSORES O SINGLES: Bonito piso de45m2 con 1 dormitorio 

doble. Baño completo. Comedor-cocina amplio y luminoso. Zona para tender. Reformada 

para entrar a vivir. Piso de media altura sin ascensor. Excelente ubicación junto a Sta. María, 

cerca de todos los servicios. Alta rentabilidad inversores.

T
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Aprovació definitiva de 
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La importància dels voluntaris
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Un disc pòstum de Peret recull 
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Mataró Av. Maresme, 201 (Davant estació) - Tel. 93 790 81 64
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Marques exclusives  
i també de gamma 

mitjana.

Comprem diamants 
de totes les talles, 
formes i pureses.

Vingui a veure’ns! 
Obtindrà el millor resultat amb la màxima discreció i confiança

MÉS
COMPREM OR, RELLOTGES, 

DIAMANTS I PLATA

Li donem

Marques exclusives Demani pressupost  
per la seva joia  

sense compromís.

Peces antigues,  
noves o trencades.

Sin título-2   1 18/10/17   11:12



un dels bucs insígnia del moviment dadaista i una 
icona avantguardista en tota regla. Imagineu-vos per 
un moment els comissaris de l’exposició debatent 
davant de l’orinal sobre el signifi cat d’aquella peça. 
Donant voltes i voltes sobre un objecte on realitzar 
la micció a l’inrevés i fi rmat per un artista que nin-
gú coneixia. Probablement a més d’un li explotaria 
el cap fi ns que van considerar que no era una peça 
digna de ser exposada i la van retirar. Aquells que 
s’autoanomenaven garants de l’avantguarda no con-
cebien que allò pogués formar part de la seva mostra.

Duchamp va aconseguir el que volia: generar confl ic-
te, en aquest cas dins el seu camp d’acció. I això és 
bo, és genial, perquè quan es generen confl ictes apa-
reixen escletxes on infi ltrar debats que en moments 
de calma queden apartats. La peça de Duchamp es 
va convertir en un referent. I és que els confl ictes 
són indispensables per avançar, en l’art, a la feina, 
a casa. Així que per cent anys més d’orinals que fan 
replantejar-nos el nostre dia a dia.

Opinió: Víctor Gonzàlez

 L’orinal més famós del món ja té un segle de vida. 
I ja que som molt proclius a celebrar efemèrides, cal 
reivindicar-lo com toca. Al llarg 2017 estem comme-
morant l’Any Puig i Cadafalch, però bé podríem re-
cordar els cent anys del naixement de Violeta Parra 
o els dos-cents de la pèrdua d’Auguste Rodin. Ara 
bé, si he d’escollir entre totes les efemèrides ocor-
regudes el 1917 em quedo amb una, molt més con-
creta i d’un humor més afi lat que les altres, potser 
quasi una anècdota en aquell moment, però d’una 
fi na trapelleria i rebel·lia. Un orinal posat a l’inrevés 
va ser l’obra que Marcel Duchamp va presentar en 
una mostra organitzada per la Societat d’Artistes 
Independents de Nova York. L’obra portava el títol 
de “La Font” – suposo que per allò d’estar girat i que 
l’aigua va cap avall – i la va fi rmar amb un pseudònim. 

Duchamp ja era un artista reconegut en aquells mo-
ments i no era la primera vegada que volia provocar 
debat i confl icte dins el món de l’art. Era considerat 

De centenari

L’ENQUESTA

Fas de voluntari en alguna 
entitat o associació?

52,8% Sí
38,9 % No
8,3 % Esporàdicament

CAPGROSSOS

LA PREGUNTA

Està prou reconeguda, a 
Mataró, la fi gura de Josep 
Puig i Cadafalch?

NIT DE LA CULTURA

El davant de l'Ajuntament es va tornar a omplir dissabte passat de 
gom a gom de persones amb llaços i cartells grocs per la llibertat 
dels presos polítics.

APLAUDIT: Vacances més que me-
rescudes per la colla castellera 
local, que ha tancat la seva millor 
temporada.

CASTIGAT: Tot i el bon nivell dels 
premiats, ni el to, ni el format ni 
l'ambient de la primera edició del 
certamen van ser prou celebrats.

VOTA L'ENQUESTA A:

 Daniel Ferrer 

Davant de tot

Davant de tot 1796.indd   1 22/11/17   18:17
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UNA INCÒGNITA
Els usuaris de Can Xalant demanen que s’aclareixi 
el futur de l’equipament, que el govern vol repensar
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Barragan i Rai Borrell a escena
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si tens fotos antigues que trobes interessants, curioses... 
i les vols veure publicades a la secció la foto antiga d’el tot

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

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

 Foto antiga Les portades

 Aquesta fotografi a es va fer abans 
de començar un partit al Camp 
del Mataró, el 1961. En aquella 
època la gespa de l'actual Camp 
del Centenari era natural i aco-
llia com fa ara partits de totes les 
categories. En aquest cas la for-
mació que surt retratada és la de 
l'equip juvenil de les Cristalleries 
de Mataró.

El juvenil de les Cristalleries

Hi formen Antonio, Sanchez, 
Cols, Lejando (EPD), Morgado, 
Carmona, Rodri (EPD), Piñol, 
Rodenas, Estatuet, Lorenzo, 
Miralles, Coco, Lantranado i el 
senyor Mas (EPD) que feia d'en-
trenador.  És una de les fotografi es 
que Francesc Estatuet guarda de la 
seva època futbolística, de la que 
conserva bones amistats.

De fa 25 anys

De fa 15 anys

De fa 5 anys

Foto antiga 1796.indd   1 22/11/17   15:34
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Llum verda a l'ordenança d'animals 
El Ple aprova definitivament la nova norma que vol garantir una bona convivència 
entre persones i animals en l'espai urbà

Societat: Laia Mulà

    La nova ordenança municipal 
sobre tinença, protecció i control 
animal va quedar aprovada de-
finitivament després que el Ple 
Municipal de novembre hi donés el 

vistiplau. El document definitiu va 
comptar amb una majoria de vots 
a favor de la mà del PSC, CiU, C's, 
PP, ICV i ERC. El document havia 
estat aprovat inicialment al Ple 
del juliol i, des de llavors, va estar 
exposat públicament per rebre 

al·legacions. En total, en va rebre 
44, de les quals se n’han acceptat 
sis en la seva totalitat i sis parcial-
ment. Una de les aportacions més 
destacades que s’ha incorporat és 
que l'aplicació de sancions per 
l’incompliment de l’obligació de 

Ciutat
www.totmataro.cat/ciutat

Obertura 1-2 Animals.indd   2 22/11/17   17:42



Algunes de les normes que estableix el text, en relació al benes-
tar animal, són que els propietaris d’animals han de disposar 
d’un espai amb ventilació, humitat, temperatura, llum i aixopluc 
adequats i necessaris per evitar cap patiment i per satisfer les 
necessitats vitals i el benestar físic i psíquic de les seves mas-
cotes; que els cans no poden estar més de 12 hores sols; que 
els animals han de rebre atenció veterinària i els propietaris han 
de treure a passejar als seus gossos un mínim de dos cops al 
dia, o que cal que els gossos, gats i fures estiguin registrats al 
cens municipal.

En termes de convivència i civisme, el text estipula que les 
persones propietàries d’animals domèstics estan obligades a 
adoptar les mesures necessàries per impedir que la tranquil·litat 
del veïnat sigui alterada pel comportament dels seus animals, 
prohibeix des de les 21h fins a les 8h deixar en espais oberts 
als animals que amb els seus sons destorbin el descans del 
veïnat i en cap cas es permet l’ús per part dels particulars de 
productes com sofre o lleixiu per repel·lir les mic-
cions en les façanes dels edificis i a les voreres i, 
per a aquesta finalitat, només s’admet l’ús de 
productes comercials específics, entre altres 
mesures.

Pel que fa a les colònies de gats ferals, la 
nova ordenança regula per primer cop 
aquestes colònies amb un seguit d’arti-
cles que estipulen, entre d’altres, que els 
gats ferals que conviuen en el municipi 
agrupats en colònies formen part 
de la fauna urbana i se’ls ha de 
respectar la forma de viure i l'es-
pai sempre que sigui possible.

Les claus de la nova 
ordenança

veïnat i en cap cas es permet l’ús per part dels particulars de 
productes com sofre o lleixiu per repel·lir les mic-
cions en les façanes dels edificis i a les voreres i, 
per a aquesta finalitat, només s’admet l’ús de 
productes comercials específics, entre altres 
mesures.

Pel que fa a les colònies de gats ferals, la 
nova ordenança regula per primer cop 
aquestes colònies amb un seguit d’arti-
cles que estipulen, entre d’altres, que els 
gats ferals que conviuen en el municipi 
agrupats en colònies formen part 
de la fauna urbana i se’ls ha de 
respectar la forma de viure i l'es-
pai sempre que sigui possible.

diluir l’orina dels gossos es co-
mençarà a aplicar a partir de l’1 
de febrer del 2018.

Les al·legacions
Les entitats que van presentar al-
legacions durant els últims mesos, 
segons va informar el regidor socia-
lista Joan Vinzo, són Plataforma per 
Catalunya, l’Organització Nacional 
de Cecs Espanyols (ONCE), l’enti-
tat SOS Animal Maresme, “Nuestra 
Voz Animal” i Partit Animalista 
Contra el Maltractament Animal 
(PACMA). El regidor va afi rmar que 
van acceptar aquelles que enriqui-
en l'ordenança com, per exemple, 
la de prohibir “els collars de càstig 
o descàrrega elèctrica”. D'altres al-
legacions aprovades són la d'afe-
gir la prohibició de circular amb 

gossos lligats a vehicles rodats de 
qualsevol naturalesa o la de con-
templar l'eutanàsia com a última 
opció i només en casos de malaltia 
incurable, per motius de sanitat 
pública i per altres supòsits dins 
la legislació vigent.

Les sancions

Les sancions van en fun-
ció del tipus d’infraccions 
que es tipifiquen en lleus, 
greus o molt greus amb 
multes des de 100 fins 
a 3.000 euros

www.totmataro.cat/ciutat
núm. 1796 del 24 al 30 de novembre de 2017
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Regulació per a les terrasses dels bars 
La norma intenta compatibilitzar la funció de dinamització de les terrasses amb la 
convivència ciutadana i cerca un equilibri entre l'interès públic i el privat

Política: Laia Mulà

 El Ple Municipal va fer el primer 
pas defi nitiu perquè Mataró comp-
ti amb una regulació en les terras-
ses de bars i restaurants aprovant 

inicialment l’Ordenança regula-
dora. L'objectiu és el de millorar 
la implantació i ús de les terras-
ses, compatibilitzant la seva fun-
ció de dinamització dels entorns 
urbans amb el respecte per a la 

convivència. L’avantprojecte es va 
aprovar al juny i durant el termini 
d’exposició pública van presentar 
al·legacions el Gremi d’Hostaleria 
i Turisme de Mataró i Maresme i 
els grups municipals d’ICV-EUiA 

El Ple Municipal de novembre va fer l'aprovació inicial Daniel Ferrer 

Ciutat

Obertura 3-4 terrasses.indd   2 22/11/17   11:10



i ERC-MES, algunes de les quals 
han estat estimades. Ara s’obre 
un termini d’informació pública 
de 30 dies i, si no es presenten 
al·legacions, la nova ordenança 
quedarà aprovada defi nitivament.

Una normativa més flexible
Núria Moreno, regidora del govern 
municipal, va destacar la neces-
sitat que Mataró tingui una orde-
nança “que respecti l'interès públic 
i privat” i que garanteixi la convi-
vència ciutadana. Des del govern 
consideren que la nova normativa 
admet una major fl exibilitat per-
què tots els establiments puguin 
disposar de terrassa, sempre que 
es permeti i respecti el pas de vi-
anants. Les terrasses s’hauran de 
situar a la vorera deixant un pas 
lliure de 2 o 1,5 metres entre la 
façana i la terrassa, en funció de 
l'amplada de la vorera. En general 
s’admetrà la instal·lació de taules, 
cadires, para-sols, tendals, protec-
cions laterals, vetlladors o d’altres.

Des de Ciutadans, Juan Carlos 
Ferrando va destacar que “tot el 
que afavoreixi a les terrasses aju-
darà a fomentar l'activitat eco-
nòmica de la ciutat, cosa que ens 
anirà bé”. Per la seva banda, Juli 
Cuéllar, de la CUP, va criticar que 

“posar terrasses sembla una cursa 
d'obstacles” perquè l'ordenança 
està feta a mida de les terrasses 
existents i “no vetlla pels interessos 
del conjunt de la ciutadania i els 
seus drets”. És per aquest i d'altres 

A petició del Gremi d’Hostaleria s’han modificat les dates de 
les temporades d’estiu i hivern que marquen els horaris de les 
terrasses, allargant la temporada d’estiu que anirà del 15 d’abril 
al 14 d’octubre. En temporada d’estiu l'horari en el qual les ter-
rasses podran obrir serà de 8 a 24 h de diumenge a dijous, i de 
8 a 1 h els divendres, dissabtes i vigílies de festius. Els horaris 
d’hivern són de 8 a 23 h de diumenge a dijous, i de 8 a 24 h 
els divendres, dissabtes i les vigílies de festius. Cal destacar, a 
més, que l’horari general podrà reduir-se per causes justifica-
des i ampliar-se amb motiu de Les Santes o altres festivitats.

Modifiquen l'horari

motius que els regidors de la CUP 
van votar en contra l'aprovació 
inicial de l'ordenança. Per la seva 
banda, ERC, ICV i VOLEMataró van 
abstenir-se i la resta de formacions 
van votar-hi a favor.

Daniel Ferrer 
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Aprofita l'oportunitat!

Grans descomptes a un mes de Nadal, 

aquesta és l'essència d'aquest divendres 

al comerç local 

E
n els últims anys el Black Friday s'ha im-

plantat del tot a casa nostra. És un dels 

grans dies d'activitat comercial i ho és 

en base als descomptes, les rebaixes per un dia 

o màxim una setmana. És per tant l'ocasió de 

sortir a comprar i de deixar-se recomanar sobre 

què i on trobar de cara a les properes setmanes. 

Una assistència perfecta per fer gol per Nadal 
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 S'acosta Nadal i tothom voldrà 
lluir. De fet no cal esperar les da-
tes assenyalades: un bon aspecte 
ens ajudarà i l'hem de vetllar en 

Brillar per les festes és avui més barat

qualsevol dels dies de l'any. Posar-
se en mans dels millors professio-
nals ens assegurarà que el dia que 
estiguem al centre de les mirades 

Els millors aliats per al teu 
millor 'look'

oferim la millor imatge, amb la 
nostra essència brillant amb llum 
pròpia.

De cara a aquest desembre ple 
de dies per radiar és important bus-
car els millors aliats per al nostre 
look. Tractaments estètics i  per-
ruqueria són les claus. I aquest 
divendres són més a l'abast 

TOTS ELS PRODUCTES

DE DTE.36%
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BLACK FRIDAY

275€

299€

 Segurament les festes de Nadal 
t'enganxen una mica lluny. És nor-
mal: queda un mes. Però el Black 
Friday pot ser l'oportunitat que 

 Els rellotges Orient són molt 
interessants per la relació qualitat 
/preu. Hi ha tota una gamma de 
rellotges, que són de línies mo-
dernes i altres dissenys et porten 

al passat, amb aires retro.
En concret aquest model, 
amb caixa d'un bon acer, pro-

veït de crono, calendari i un 
sofisticat disseny d'esfera 
que acompanyat amb un 
disc giratori de calendari 

perpetu, et permet saber 

Anticipar-te a les festes és estalviar 

aquestes "piquin" una mica menys 
econòmicament si ens programem 
i aprofitem els descomptes per 
anticipar aquelles compres que 

Els detalls per la família o els 
amics invisibles, abans

sabem que haurem de fer. Així 
doncs: aprofita. Pensa en l'amic 
invisible que mai saps concretar, 
en aquella tieta que sempre vol 
allò mateix o en el detall pels so-
gres que vas pensar que potser els 
agradaria. Tot serà més barat avui 
que per Nadal. I tu tindràs un mal 
de cap menys 

el dia corresponent de la setma-
na, tant del passat, del present i 
del futur; partint de la variable del 
mes i l'any.

Es tracta d'un rellotge automàtic 
de mecanisme SEIKO, amb el que li 
atorga un plus de confiança.

Aporta una excel·lent corretja de 
pell, amb repunt en blanc, amb el 
que guanya tota la resistència que 
necessita.

 Sense més preàmbul, un magní-
fic rellotge a l'abast de tots 

Només del 24 al 
25 de novembre!

BLACK FRIDAY
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Només del 24 al 
25 de novembre!

 No hem de ser víctimes de l'im-
puls comercial però segur que du-
rant els darrers mesos hem pensat 
que algun producte nou ens faria 

Millorar la llar o el cotxe és més a l'abast 

la vida més planera. A casa, dins 
de la cuina o a l'hora de netejar, o 
també fora sigui quan marxem tot 
el dia fora o en estones de temps 

La compra que has demorat 
ara és més barata

lliure. Segur que hi ha productes 
que hem pensat que estaria bé de 
tenir però que no ens tocava de 
permetre'ns. 

Canvia el xip. Ha arribat el mo-
ment. Com a mínim vés a veure a 
quant han rebaixat allò que et va 
fer gràcia. Potser el preu et farà 
decidir. 

El robot aspirador 605: Neteja en tot tipus de sòls. 
Agafa el pèl de mascotes, neteja sota i al voltant 
dels mobles i evita escales i desnivells. Torna a la 

base de càrrega després de la neteja.

Av. Puig i Cadafalch, 224, Mataró
T. 930 029 129 · aparatus@outlook.com

C. Major, 59, Mataró
 T. 937 992 303 · M 608 298 945

SÚPER OFERTES EN
PNEUMÀTICS NOUS

Equilibrat
vàlvula
i muntatge
inclòs

205x55x16

55€
UNITAT

279€
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BLACK FRIDAY

 Que el nom sovint no fa la cosa 
és del tot cert. La gran majoria dels 
que participen del Black Friday 
ignoren el motiu d'aquest nom. 

Dues explicacions pel nom d'aquesta jornada comercial 

Fins i tot molta gent desconeix 
que el que defineix el dia és que 
sigui l'endemà del popular "Dia 
d'Acció de Gràcies" nord-americà. 

Les diferents teories del 
"divendres negre"

Precisament el qualificatiu de ne-
gre prové del fum que es genera-
va amb tota la gent que tornava 
de celebrar aquest dia, al trànsit. 
Posteriorment, també es va teo-
ritzar que feia referència al color 
dels números de compte, que pas-
sen de vermells a negres gràcies a 
cobrar i al consum. 

FRIGORÍFIC COMBI SAMSUNG RB37J5325SS/EF:
Capacitat 367L. Twin Cooling: distribució del fred per ventilació. 

Zona 0oC Fresh: control d'humitat i frescor dels aliments.

RENTAVAIXELLES SIEMENS 
SN24D203EU:

Classe d'eficiència energètica A+

359€

499€

FRIGORÍFIC COMBI SAMSUNG RB37J5325SS/EF:

659€

699€

699€

639€
BLANC

NO FROST
200,6 x 59,5 x 67,5 cm
INOX antiempentes
Compressor digital Inverter

BLACK FRIDAY
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Vine al Centre Natació Mataró
NOMÉS del 20 al 25 de novembre

MATRÍCULA GRATUÏTA!
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QUE NO SE’T PASSI 
el BLACK FRIDAY!

Vine al Centre Natació Mataró
NOMÉS del 20 al 25 de novembre
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QUE NO SE’T PASSI 
el BLACK 

QUE NO SE’T PASSI 
el BLACK 

QUE NO SE’T PASSI 
FRIDAY!

QUE NO SE’T PASSI 
FRIDAY!

QUE NO SE’T PASSI 659€

NO FROST
200,6 x 59,5 x 67,5 cm
INOX antiempentes
Compressor digital Inverter
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BLACK FRIDAY

399€

149€29€
126€

COMEDOR KIT VINTAGE: 
Composició menjador de 180cm.

SOFÀ ECOLINE: Composició de 250cm amb
seients extensibles, respatllers reclinables i arcó.

TAULA MENJADOR: Vidre 80x130cm.

Cadira

Taula

BLACK FRIDAY
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Prova el Làser de Diode  
Lightsheer Duet 

Porta oberta a 
la millor  
depilació del 
mercat

 El Black Friday pot ser la porta 
oberta a conèixer la millor depila-
ció làser del mercat. A Korr tenen 
un avançat sistema de depilació 
làser, més ràpid, eficaç i pràctica-
ment indolor: la Depilació Làser 
de Diode Lightsheer Duet.

Aquest sistema treballa amb 
dos manípuls: un d’alta velocitat 
amb el qual unes cames o una es-
quena les poden tractar en 15 o 
20 minuts, i l’altre manípul amb 
refrigeració, per a àrees més pe-
tites. És tan ràpid que no t’has 
de posar cap anestèsic local i és 
pràcticament indolor. Es tracta 
d'una sistema apte a tot tipus de 
pell, fins i tot si tens la pell fosca.

És una depilació, efectiva, dura-
dora i en molts casos permanent 
amb la que aconseguiràs una pell 
suau, hidratada i rejovenida. Ens 
hi posem? 

núm. 1796 del 24 al 30 de novembre de 2017
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Festes: Redacció

 FiraMàgic és el parc d'atraccions 
del Nadal a Mataró, una fi ra plena 
de màgia i il·lusió que omplirà el 
Parc Central des del 2 de desem-
bre i fi ns al pròxim 7 de gener. 
L'habitual pista de gel de Kinder 
enguany no presidirà la fi ra com 
és costum. Tot i això, Firamàgic 
oferirà un munt d'activitats i pro-
postes per a petits i grans en el seu 
parc d'il·lusió i diversió a l'abast 
de tothom perquè es troba a un 
punt molt concorregut de la ciutat. 

Fa tretze anys que FiraMàgic 
situa una immensa carpa de 
Nadal d'uns 200 metres quadrats 
a l'espai Firal del Parc Central, on 

Una carpa de 200 metres acollirà activitats i tallers per 
infants i famílies del 2 de desembre al 7 de gener

diàriament es faran activitats de 
tot tipus. Hi haurà màgia, tallers 
de dibuix, de pintura, de pintar ca-
res i animació i més d'una vintena 
d'animacions infantils gratuïtes. 
Aquests espectacles seran variats: 
des de pallassos, màgia, titelles, 
actuacions de personatges Disney 
com Vaiana o Frozen i molt més. 
Un espai familiar pensat perquè els 
nens es diverteixin com mai amb 
les seves activitats i actes preferits.

El primer esdeveniment de la 
fi ra serà un espectacle de pallas-
sos el dissabte 2 de desembre a 
les 17.30h, i el darrer tindrà lloc el 
dissabte 6 de gener a les 18h de la  
tarda i serà el sorteig a una estada 
per a quatre persones a Disneyland 

Per Nadal, màgia i il·lusió a 'FiraMàgic'

Imatge de les atraccions de Firamàgic d'anys anteriors

El caràcter nadalenc conviu amb les parades

 Daniel Ferrer 

 Daniel Ferrer 

París. FiraMàgic aprofi ta l'ocasió 
per convidar els usuaris i clients a 
participar en aquest sorteig d'un 
magnífi c regal per a quatre perso-
nes, dos adults i dos infants, que 
consisteix en l'entrada i estança 
a Disneyland París. S'hi pot par-
ticipar omplint la butlleta del dors 
dels vals 2x1 per a la Fira Infantil.

Entitats i comerços

També serà un espai on donar vi-
sibilitat a comerços i entitats de la 
ciutat en el que esperen rebre més 
visitants que l'any passat, en el 
qual la fi ra va acollir entre 70.000 
i 80.000 persones segons Enrique 
Granell, organitzador de Firamàgic. 
Granell explica que els dies amb 
més visites a la Firamàgic solen 
ser els dissabtes i diumenges, així 
com el dia de Nadal o Sant Esteve.

Milers de desitjos

El Nadal és un dels moments 
més màgics de l'any on els de-
sitjos es fan realitat i és per això 
que  posaran un any més l'Arbre 
dels Desitjos. Es tracta d'un ar-
bre on tothom podrà escriure els 
seus missatges i bons desitjos per 
a l’any vinent, una iniciativa que 
van impulsar l'any passat i que va 
ser tot un èxit.
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Agenda
www.totmataro.cat/agenda

Dissabte 

25 

de novembre

19.30h // 
Davant l’Ajuntament (La 
Riera, 48. Mataró). 

DANSA I MÚSICA 
CONTRA EL MASCLISME

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda

MÚSICA //

'Club Monteverdi. Un scherzo 
musical de cites creuades'
Divendres 24 novembre / 20.30h 
/ Basílica de Santa Maria. Capella 
dels Dolors (Mataró) / Entrada: 9€.
Concert a càrrec de l'Ensemble Vox 
Harmonica que ret homenatge a 
la fi gura de Claudio Monteverdi. 
XXXV Setmana de la Música Antiga 
de Mataró.

'Remembering 2000's'
Divendres 24 novembre / 22h / Sala 
Clap (C. Serra i Moret, 6. Mataró) / 
Taquilla: 8€. Anticipada: 5€.
La banda GospelSons us convida 
a un concert tribut dels grans hits 
dels 2000 i fi ns avui.

'Fringe'
Diumenge 26 novembre / 13h / 
Basílica de Santa Maria. Capella 
dels Dolors (Mataró) / Gratuït. 
Quatre grups de cambra d'alumnes 
de l'Escola Municipal de Música de 
Mataró ofereixen un concert amb 
un repertori variat. XXXV Setmana 
de la Música Antiga de Mataró.

'Les fronteres del Barroc'
Diumenge 26 novembre / 18h / 
Basílica de Santa Maria. Altar del 
Roser (Mataró) / Entrada: 9€.
El Cor Ciutat de Mataró, sota la 
direcció de Jordi Lluch, presenta 
obres vocals religioses de Claudio 
Monteverdi i motets diversos de 
Georg Philipp Telemann. XXXV 
Setmana de la Música Antiga de 
Mataró.

'Les Noces de Fígaro'
Diumenge 26 novembre / 18h 
/ Foment Mataroní (c. Nou, 11. 
Mataró) / Preu: 22€. Reduïda: 20€.
Òpera bufa de W.A. Mozart. Concert 
de l'Orquestra Aula Lírica, sota la 
batuta del mestre Aníbal Gil. 

Tribut a Joaquin Sabina
Diumenge 26 novembre / 20h / 
L'Arc Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 
26. Mataró) / Taquilla inversa
Repàs dels millors temes de la disco-
grafi a de Sabina en format acústic.

Albert Pla i Diego Cortés
Divendres 1 desembre / 22h / Sala 
Clap (c. Serra i Moret, 6. Mataró) 
/ Anticipada: 15€. Taquilla: 20€.
Concert on es podrà gaudir de la 
complicitat d'aquests dos grans 
artistes.

Guia cultural

La celebració del Dia 
Internacional contra la vio-

lència masclista se centra dissabte 
amb un acte musical per posar de 
manifest que som el que escoltem 
en referència a les lletres de deter-
minades cançons. A continuació 
es recordarà a les dones assassi-
nades per violència masclista i 
es farà la lectura del Manifest 
a càrrec de la periodista de 
Mataró Audiovisual, Maria 
Lluïsa Aranaz. Per acabar, 
dansa amb la compa-
nyia Dans Invitro.
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TEATRE I DANSA // 

'Y-X (o la fi delitat dels cignes 
negres)'
Dissabte 25 novembre / 20.30h 
/ La Sala d'Argentona (Pl. Nova, 
Argentona) / Taquilla: 13€. 
Anticipada: 10€.
Text i direcció: Laia Alsina Ferrer. 
Us espectacle que aborda l'amor 
monogàmic i romàntic, des d'una 
perspectiva política.

Estracanada - Festival d'humor
Dissabte 25 novembre / 20.30h / 
Sala Cultural de l'Ajuntament (Pl. 
de la Vila s/n. Caldes d'Estrac) / 
Entrada: 5€.
Riure, música i bon ambient amb 
les actuacions de Karlos Kosas + 
Lourdes Fulgarona 'La Karlizería', 
el Trio Musical teatral 'Oh Diosas' i  
animació a càrrec de Peres.

'L'esperit del rock. La rapsòdia 
dels bohemis'
Diumenge 26 novembre / 18h / 
Ateneu Vilassanès (c. Sant Josep, 
35. Vilassar de Mar)
Espectacle amb música en direc-
te de Queen, a càrrec del grup 
Alocs & Roll.

Nit de gala de la Fundació El 
Maresme
Divendres 1 desembre / 20h / 
Teatre Monumental (La Riera, 169. 
Mataró) Preu: 10€.
Nit de gala solidària amb l'actua-
ció humorística de Víctor Parrado 
i Marc Buixadera.

INFANTIL // 

Biblioteca Pública Pompeu 
Fabra (Pl. Occitània, s/n. Mataró).
Divendres 24 novembre / 18h: 
Laboratori de lectura: 'Pim, pam, 
Pomelo!', a partir de 4 anys.
Dissabte 25 novembre / D'11 a 13h: 
11è Mercat d'intercanvi de punts 
de llibres. 11h: Cinema Infantil en 
Català 'El viatge d’Arlo'.
Dimarts 28 novembre / 18h: 
L'Hora del Conte especial "Nens 
i nenes, nenes i nens", sobre la 
igualtat de gènere.

Biblioteca Popular Fundació 
Iluro (c. d'en Palau, 18. Mataró).
Divendres 24 novembre / 17.30h: 
El conte de la rotllana especial: 
"Artur i Clementina" i la "La Rateta 
que llegia a l'escaleta".
Dimecres 29 novembre / 17.30h: 
Art Time: 'La nit', conte i taller 
d’activitats plàstiques.
Dijous 30 novembre / 17.30h: Els 
Dijous a la Biblio: "Perdut i trobat" 
i "Amunt i avall", d’Oliver Jeffers. 

Contes per la Igualtat
Dissabte 25 novembre / 12h / 
Biblioteca Municipal (c. Gran, 3-5. 
Argentona)
Contes "Artur i Clementina" d'Ade-
la Turin i la "La Rateta que llegia 
a l'escaleta" de Vivim del cuentu.

'Agus i els monstres'
Dissabte 25 novembre / 18h / 
Dòria Llibres (c. Argentona, 24. 
Mataró)

Presentació de llibre de Jaume 
Copons i Liliana Fortuny. Vine a 
crear, riure i jugar, en aquesta oca-
sió també amb música. 

Esclats de vida a la tardor: 'Els 
bolets'
Diumenge 26 novembre / 12h / 
Can Boet. Centre de patrimoni 
arqueològic i natural (C. Francesc 
Layret, 75 Mataró). Inscripció prè-
via: 93 741 29 30.
Destinat a famílies amb nens i ne-
nes de 5 a 12 anys. Per conèixer el 
paper vital dels bolets en els boscos 
del Maresme.

'El cargol Mussí i el cuc'
Diumenge 26 novembre / 18h / 
Teatre Principal (c. Església, 45-
47. Arenys de Mar) / Anticipada: 
5€. Taquilla: 6€.
Teatre familiar a càrrec de la com-
panyia La Closca.  

Biblioteca Antoni Comas (c. 
Prat de la Riba, Mataró)
Dimarts 28 novembre / 18h: 
Tertúlia literària La porta màgi-
ca (d'11 a 13 anys) amb "La Fina 
Ensurts", de Joan Bustos.
Dimecres 29 novembre / 18h: 
L'hora del conte especial "Hi ha-
via una vegada… Josep Puig i 
Cadafalch", amb Anna Obiols i Subi.

Buc de contes
Dijous 30 novembre / 17:30h / Buc 
llibres (Muralla Tigre, 31. Mataró).
Narració del conte "Max, l’artista", 
Marion Deuchars.

TEATRE /

'La Treva'
Dissabte 25 novembre / 18 i 21h / 
Teatre Monumental (La Riera, 169. 
Mataró) / Platea: 24€. Amfi t.: 18€. 

Obra teatral de Donald Margulies. 
Direcció: Julio Manrique. Amb 
Clara Segura, David Selvas, Ramon 
Madaula i Mima Riera. 

 CONCERT FAMILIAR /

Xics'n'Roll
Diumenge 26 novembre / 12h 
/ Sala Clap (c. Serra i Moret, 6. 
Mataró) / Adult: 10€. Menors 
(+ 3 anys): 8€. Pack familiar (2 
adults + 2 nens): 25€.
Concert tribut a Rolling Stones, 
a càrrec de Smoking Stones.
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CONFERÈNCIA /

'Marià Ribas i Bertran. 
L'artista de 1936 a 1996'
Dimarts 28 novembre / 19.30h 
/ Ca l’Arenas Centre d'Art (c. 
Argentona, 64. Mataró)
Una acurada retrospectiva del 
pròcer mataroní, a càrrec de la 
seva fi lla Maria Ribas i Roselló.

Organitza: Estudis Socials 
Cristianisme s. XXI.

'El veritable poder de la música'
Dimarts 28 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.

'Puig i cadafalch, l’home 
polifacètic'
Dimecres 29 novembre / 19.30h 
/ Sala d’Actes Fundació Iluro (c.  
Santa Teresa 61. Mataró) 
Taula rodona d’historiadors de l’art: 
Margarida Colomer, Enric Subiñà, 
Jaume Vellvehí, Joaquim Graupera 
i Ruth Garcia.

'Arran del camí Ral, de 
Barcelona a Arenys de Mar 
(1880-1920)'
Dijous 30 novembre / 19h / 
Biblioteca Pompeu Fabra (Pl. 
Occitània, s/n. Mataró)
Presentació del llibre de Joan Sala 
Grau, recorregut per 21 poblacions.

1a Setmana dels Boscos del 
Maresme
Biblioteca Municipal Argentona (c. 
Gran, 3-5. Argentona) / Inscripció: 
pinedesmaresme@ccmaresme.cat
Dijous 30 novembre  / 19h: 
Conferència "Els mamífers del 
Corredor Montnegre".
Divendres 1 desembre / 19h: 

Conferència "Els arbres del 
Corredor Montnegre".
Dissabte 2 desembre: "Recursos 
per a senderistes: l'Orux Map".

'Arquitectura i sanitat. Mataró, 
segle XIX'
Divendres 1 desembre / 19h / Arxiu 
Comarcal del Maresme (C. d’en 
Palau, 32. Mataró) 
Col·loqui amb les intervencions 
de Manuel Cusachs, Carles Forns,  
i Agàpit Borràs.

RUTES I VISITES //

El Modernisme a Mataró
Dissabte 25 novembre / 18h / Des 
de l'Ajuntament de Mataró
Ruta urbana pels edifi cis més sig-
nifi catius del Modernisme mataroní 
en una síntesi històrica de l'època.

Salve Iluro. La ciutat romana 
a través dels sentits
Diumenge 26 novembre / 11h / 
Des de l'Ajuntament de Mataró 
(La Riera, 48.) / Gratuït.
Visita guiada per conèixer els vesti-
gis arqueològics de la ciutat d’Iluro.

FESTES i FIRES //

Esquitx de color
Dissabte 25 novembre / 11h / Riera 
zona nova coberta (Arenys de Mar)
Festa Holi solidària "Todos somos 
Erik" amb el Síndrome de Tay-
Sachs. Tenyirem el cel de colors 
al ritme de la millor música, veniu 
vestits de color blanc. 

XERRADES I LLIBRES /

'Refl exiones'
Divendres 24 novembre / 19h / 
Les Esmandies (Rda. O'Donnell, 
94. Mataró)
Presentació del llibre de Mariano 
López Ureña. A càrrec de l'autor, 
María Modesta i Miguel Guillén. 

'L'home inacabat'
Divendres 24 novembre / 19h / 
Biblioteca Municipal (c. Gran, 3-5. 
Argentona)
Presentació del llibre a càrrec de 
l'autor Pere Anglas i l'Esteve Mach, 
president de l'Associació Amics de 
Puig i Cadafalch.

'Iter Luminis, un viatge 
orientat'
Divendres 24 novembre / 19.30h 
/ Dòria Llibres (c. Argentona, 24. 
Mataró)
Presentació del llibre de Lídia Pujol, 
acompanyada del fotògraf Marc 
Javierre Kohan.

'Els amants de la Rambla del 
Celler'
Divendres 24 novembre / 20h / 
Saló Pedra (C. Gran, 61. Argentona)
Presentació del llibre a càrrec de 
l'autor, Víctor Alexandre.

'Creure en temps d’incerteses'
Dilluns 27 novembre / 19.30h / 
Sala d’Actes Fundació Iluro (c.  
Santa Teresa 61. Mataró)
Conferència de Josep Otón i 
Catalan, professor de l'ICESB. 

POESIA /

Tardor poètica a Can Vallerià: 
'Elevadors i cors'
Dissabte 25 novembre / 19h / 
Can Vallerià (Pg. Coromina, 32. 
Premià de Dalt)
Poesia i jazz s'uneixen en un re-
cital poètic de temàtica urbana a 
càrrec de Ricard Mirabete.
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RUTA GUIADA /

'Puig i Cadafalch, 150 anys. 
Mataró: inici i fi nal de trajecte'
Dies 25 i 26 novembre / 10h / 
Des de c. Sant Simó i des de Pl. 
Santa Maria (Mataró) / Inscripció 
prèvia: urbanisme@ajmataro.cat
Dues visites guiades per les pri-
meres i darreres obres de l'arqui-
tecte mataroní Puig i Cadafalch.

un mínim de 2 joguines noves o en 
molt bon estat, una per bescanviar 
i l’altra per Creu Roja d’Argentona.

Festa Major de Sant Andreu
Sant Andreu de Llavaneres
Diumenge 26: 8 i 9h des del Casal, 
32a Marxa Popular de Llavaneres 
(Preu: 12€. Anticipat: 10€), per a 
marxadors i corredors. 
Dijous 30: De 10 a 14h Parc Ca l'Al-
faro, Ludoteca infantil. 11.30h, con-
celebració de l’eucaristia de Sant 
Andreu. 18h al Casal, Espectacle 
infantil 'La festa dels Més Tumàcat'. 
19h, Xocolatada popular. 22h, 
Concert: Ginger & The Grumpy 

Fira Volcaad Maresme 2017
Diumenge 26 novembre / 10h / 
Plaça Nova (Argentona)
Activitats, punts de venda i tot ti-
pus d'informació per donar a conèi-
xer el CAAD Maresme Argentona, 
que és el centre de recollida d'ani-
mals abandonats del Maresme.

12a Fira intercanvi de joguines
Diumenge 26 novembre / D'11 a 
13h / Pati del Centre Parroquial (c. 
Bernat Riudemeia, 6. Argentona)
D'11 a 12h: recepció de joguines, 
xocolatada i masterclass de Zumba 
& Dansa. De 12 a 13h, Intercanvi de 
joguines. Cada nen/a ha de portar 

CAMINADA /

Marxa per a la Salut Mental
Diumenge 26 de novembre / 
Sortida: 9h Platja del Callao 
(Mataró) / Preu: 7€. Inscripcions: 
www.marxasalutmental.org
Caminada solidària de Fòrum 
Salut Mental. Recorreguts 12km 
i 8km. Samarreta i esmorzar. 

Groove. 
Divendres 1: 22.30h Nit Jove al 
Parc de Ca l'Alfaro. Amb l’actua-
ció musical d’Èxta6 i sessió disco 
amb DJ Bern Michael. 
Dissabte 2: 12h, Ballada Sardanes, 
degustació cuines del món i escu-
dellada solidària. 17h, 3r Concurs 
de percussió Llavatraka. 

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda
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Ateneu de la Fundació Iluro 
(La Riera, 92. Mataró).
Inauguració: dijous 30 de novem-
bre a les 19.30h. Fins al 7 de gener: 
• 'La paraula ho va fer tot (1517-
2017). 500 Anys de reforma 
protestant'. 
Fins al 30 novembre: 
• Concurs Internacional de Foto-
grafi a Puig i Cadafalch 2017.

'Josep Puig i Cadafalch. Visió, 
identitats, cosmopolitisme'
Can Serra. Museu de Mataró (El 
Carreró, 17, Mataró) / Fins a l'1 
d'abril 2018. Visita guiada: dissab-
te 25 de novembre a les 18.30h.
Visió interdisciplinària de l'obra 
de Puig i Cadafalch. 

Can Palauet (c. d'en Palau, 32. 
Mataró) / Fins al 7 de gener. Visita 
guiada: diumenge 26 de novem-
bre a les 12h.  
• '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.

Biblioteca Pública Pompeu 
Fabra (Pl. Occitània. Mataró).
Del 28 de novembre al 16 de 
desembre: 
• 'Josep Puig i Cadafalch, arqui-
tecte'. Obra fotogràfi ca de Ramon 
Manent.
Del 20 al 25 de novembre: 
• 'Mostra de punts de llibre de les 
Biblioteques'. El punt del 20è ani-
versari serà de Laia Arnau.

Fins al 30 de novembre:
• 'Arran del camí Ral, de Barcelona 
a Arenys de Mar (1880-1920)'.

Manuel Cusachs
Espai Capgròs (c. St. Benet, 16-18. 
Mataró) / Inauguració: dijous 30 
novembre a les 19.30h. 
Obres de l'escultor mataroní. 
Exposició 15 anys Espai Cagròs. 

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

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.

'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.

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

'Artistes per la igualtat: amb 
l'art diem no a la violència'
Biblioteca Pública Antoni Comas 
(C. Prat de la Riba, 110. Mataró). 
Fins al 25 de novembre.

'ClassX'
La Destil·leria (Camí Ral, 282. 
Mataró) / Fins al 13 de desembre. 
Collage de Jordi Prat Pons.

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

Can Marfà Gènere de Punt 
Museu de Mataró (Passatge 
de Can Marfà, 1. Mataró)
Fins al 17 de juny: 
• 'Els mitjons Molfort's i la publi-
citat racional'.
Exposició permanent: 
• 'Mataró, capital gènere de punt'. 

Fundació Palau (c. Riera, 54. 
Caldes d'Estrac). 
Fins al 4 de febrer 2018: 
• 'La cambra fl uida. La riera com a 
dispositiu de visió'. De Terra-lab.cat. 
Fins al 14 de gener 2018:
• 'Palau mira Picasso'.

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

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: C/ Xammar, 11

Formulari: totmataro.cat/agenda

ACTIVITAT /

'Walking on Ice Battle Songs'
Dissabte 25 novembre / 19h / Can 
Palauet (c. d'en Palau, 32. Mataró)  
Conversa-audició entre l'artista 
mataroní Dani Montlleó i el comis-
sari David Armengol. Intercanvi de 
cançons pop inspirades en temà-
tiques viatgeres, alpines i polars.

AgendaExposicions www.totmataro.cat/exposicions 
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DESCOBREIX A ROLLING STONES AMB

SMOKING STONES
DG 26 DE NOVEMBRE // 12:00PM

------------------------------------------Lloc: SALA CLAP - Serra i Moret, 4 Mataró
------------------------------------------

Organitza:
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Sèniors

Homes jubilats

A les persones addictes al tabac, 
com més se'ls diu que fumar mata, 
més fumen. El mateix passa amb 
els homes retirats del treball remu-
nerat per qüestions d'edat, com 
més se'ls diu que la vida superficial 
i passiva, no és recomanada per 
l'OMS, i que si ho és una jubilació 
i un envelliment actiu, més super-
ficials es tornen, amb l'excepció de 
les dones que pensen i actuen de 
forma molt diferent. Persones amb 
edats molt avançades aposten per 
"donar vida als anys, més que donar 
anys a la vida", entenent per vida 
continuar essent útils i necessaris, 
realitzant cada dia el gran esforç 
de viure vitalment, assumint una 
jubilació socialment activa, afron-
tant reptes vitals.

És per tot això que caldria plan-
tejar-se no retirar-se de la lluita per 
la vida, sigui quina sigui l'edat, re-
cuperant la curiositat pròpia d'un 
envelliment rejovenit, que fa pos-
sible continuar aprenent cada dia 
coses noves. En el cas de jubilats 
homes, s'estima que quan abans 
dels 40 anys no han realitzat activi-
tats de voluntariat, difícilment les 
faran quan estiguin jubilats. Aquest 
comportament, en una situació de 
creixent augment de l'esperança 
de vida, cada vegada té menys va-
lidesa. És del tot possible que una 
persona jubilada, visqui al voltant 
de 40 anys, la qual cosa li permet 
fer l'esforç d'aprendre a participar 
en tasques de voluntariat, que se-
gurament li seran de molta utilitat 
per augmentar la seva qualitat de 
vida. Les persones jubilades soci-
alment compromeses, convertei-
xen en digne de reconeixement 
l'envelliment actiu.
JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior

joarxa@gmail.com

Admiració/Alegria/
Amor/Admiració: El 
premi inesperat

Les impressions de fora envaeixen 
l'interior de la persona. Sorprès. 
Aquesta emoció pot ser un punt 
de partença d'una nova vida inte-
rior. Pot constatar si la persona és 
oberta a la no-limitació de la seva 
ment; entrar en un altre nivell de 
consciència integral, no fragmen-
tada o racional. Un inici de vera 
filosofia. Ve de Filo: estimar; sofia: 
saviesa o sabor de la vida. Llegiu 
el llibre del filòsof català Josep M. 
ESQUIROL: La resistència íntima. 
Deixar-se sorprendre silenciosa-
ment es pot educar a la patuleia 
des de ben petits.

ALEGRE: Amplitud de cor. 
Amplia els pulmons. Neteja el 
cervell. Un pensament de l'Ecle-
siastès, un llibre molt antic (440 
anys aC), diu: "Vés, menja el teu 
pa amb alegria, i beu content del 
teu vi". L'alegria és una emoció 
primària; necessària per a viure 
amb joia i no deixar-se portar pel 
pessimisme. Aquest text de "Esteu 
sempre alegres", d'un pensador bí-
blic. Si es viu el moment present, és 
ja alegre. Alegria no vol dir xauxa, 
riallades, això és superficial. A més, 
l'alegria és silenciosa, contagiosa 
i sobretot, serena.

AMOR. El poder de l'encís. Una 
paraula que vol dir moltes coses: 
Tendresa, afabilitat, passió, entre-
ga. És una de les emocions més 
fortes: L'amor de mare, de pare és 
el més significatiu. Els dos donen 
la vida per llurs fills, però de forma 
diferent. En grec hi ha tres mots: 
filia, eros i àgape. Filia: amistat; 
eros: passió; àgape: entrega. Els 
poetes ho expressen molt bé.
 JAUME PATUEL I PUIG

Pedapsicogog - Psicoterapeuta

jpatuel@copc.cat

Apunts
psicològics 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
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Casal de gent gran de Cirera. 
Rda. Frederic Mistral, 3-5. Mataró. 
Tel.: 93.799.79.67.
• Ball: cada diumenge de 17 a 20h. 
Activitats: • Mandales. Sevillanes. 
Català (divendres). Ball en línia 
(dilluns). Gimnàstica (dilluns i di-
mecres). Informàtica (de dill a dij). 
Patchwork (divendres). Petanca 
(grup femení dimecres de 17 a 19h i 
grup masculí cada dia de 10 a 12h). 
Manualitats (Dilluns tarda). Ple i 
ratlla (dimarts tarda). Pilates i Ioga 
(dilluns i dimecres). Jocs de taula. 
• Es fan tripletes de petanca fe-
menines (interessades contactar). 

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 novembre, 
preu 139€ (regal d'un magnifi c lot 
de nadal). • Balls: Ball, cada diu-
menge 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. 
• 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).

Associació de la Gent Gran 
de Molins. Carrer Mare de Déu 
dels Angels, 16. Mataró. Telèfon: 
93.757 17 99.
• Patchwork, dilluns 10:30 a 12:30h. 
Manualitats, Dilluns 16:30 a 18:30h. 
Ple i ratlla, dimecres de 16 a 18h.

Per enviar informació

Email: agenda@totmataro.cat

Oficina: Carrer d'en Xammar, 11. 

Formulari: totmataro.cat/agenda

ACTIVITATS //

HISTÒRIA LOCAL: 'El naixe-
ment d’una ciutat. Prehistòria 
i antiguitat a Mataró'
Dimecres 29 novembre / 18h / 
Foment Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).  
Aules Sènior de Mataró d'Exten-
sió Universitària. Conferència a 
càrrec de Joan Giménez i Blasco 
(Historiador i escriptor).

Conferència: 'Els maltracta-
ments a la gent gran'
Dimarts 5 desembre / 17.30h / 
Casal de gent gran de La Llàntia 
(c. nou de la Mercè, 60. Mataró).
A càrrec de Charo Delgado, treba-
lladora social de l’Agència d’Atenció 
a les Persones amb Dependència 
de l’Ajuntament de Mataró. 16è 
cicle d’activitats formatives per a 
la gent gran.

CASALS //

Casal de gent gran Jaume 
Terradas. Carrer Argentona, 59. 
Mataró. Tel: 93.757.99.52. 
• Festes 38è Aniversari Casal (del 
12 al 25 de novembre). 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.

núm. 1796 del 24 al 30 de novembre de 2017

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: Redacció - ACN

 L'Ajuntament de Mataró dona 
per tancat el confl icte laboral amb 
la plantilla de la Policia Local, amb 
la resolució de dues de les grans re-
ivindicacions del col·lectiu. A partir 
de gener els agents començaran a 
notar en les seves nòmines la revi-
sió a l'alça del complement salari-
al específi c de la Policia Local, ja 

També s'ha acordat que els agents de proximitat només 
treballaran un dissabte al mes en lloc de dos

que quedarà reconegut el factor de 
perillositat. Això es tradueix en un 
augment de 206,65 euros mensuals 
en catorze pagues.  D'altra banda, 
els agents de la unitat de la Policia 
de Barri, que fi ns ara treballaven 
dos dissabtes al mes per reforçar 
la resta de serveis durant el cap de 
setmana, només s'activaran un dis-
sabte al mes. Cal recordar que el 
confl icte laboral es va iniciar amb 

206 euros més de complement salarial 
per tancar el conflicte de la Policia Local

Jerez i Lizcano encaixen les mans després de segellar l'acord  Cedida 

dures protestes dels agents contra 
el govern  per no atendre les seves 
reclamacions.

El regidor de Serveis Centrals i 
Via Pública, Juan Carlos Jerez, i el 
president de la Junta de Personal de 
la Policia Local, Manuel Lizcano, 
s'han felicitat per l'acord i també 
pel fet que les relacions entre els 
polítics i els treballadors s'hagi "re-
conduït" al llarg d'una polèmica 
que s'arrossegava des de principis 
d'any. L'acord per la revisió salarial 
va passar dijous el darrer tràmit al 
ple municipal, que va ratifi car el 
preacord entre l'Ajuntament i els 
representants dels treballadors. A 
partir d'ara, doncs, el consistori 
reconeix el factor de perillositat 
en la valoració dels llocs de treball 
de la Policia Local.

A efectes econòmics
Monetàriament aquest canvi es 
tradueix en un augment de 2.893 
euros bruts anuals. La seva aplica-
ció es farà en dues fases: el 2018 es 
cobrarà un 75% d'aquest augment 
(2.169 euros  anuals / 154,98 euros 
mensuals) i a partir de l'1 de gener 
de 2019 ja es cobrarà el 100%, que 
representen 206,65 euros mensuals 
en catorze pagues. D'altra banda, 
també s'ha acordat que en els ca-
lendaris laborals de 2018 també es 
refl ecteixin millores en la concilia-
ció dels horaris dels agents de proxi-
mitat de la unitat de Policia de Barri. 

Dins el conflicte de la Policia Local hi havia també sobre la 
taula un tercer factor, que era el mal clima laboral en el si del 
cos. Els agents van arribar a denunciar públicament situacions 
d'assetjament laboral, uns retrets que van tensar el conflicte 
especialment durant els mesos d'abril i maig. A partir del mes 
de juliol, però, segons han reconegut les dues parts, s'està 
treballant per reconduir aquesta situació. El representant dels 
treballadors assegura que aquest era el punt del conflicte "més 
important" però reconeix que és el més complex de resoldre i 
valora positivament que s'hagi avançat en els altres dos aspectes.

La millora del clima laboral

1

Fins ara, els agents de la 
Policia de Barri 
treballaven dos 
dissabtes al mes i l'acord 
és que passin a activar-se 
per fer aquest reforç 
només un dissabte al mes
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medicina interna . medicina làser

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

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

Medicina interna

Hores convingudes

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

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

Eliminació de varius
crioesclerosis i làser

Eliminació de tatuatges
amb Làser Spectra

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

Medicina estètica
farciment (relleno) d’arrugues i llavis

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

www.drpereperez.es   

drpereperez@hotmail.com
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cronologia dels darrers mesos amb 
un llistat de greuges cap a Pablo 
Iglesias o Juan Carlos Monedero. 
"La desil·lusió i indignació han 
anat en augment dia a dia, la so-
ledat, la falta de confi ança i dei-
xar-nos desemparats per part de 
Podemos ha estat una constant en 
la majoria de territoris, no només 
a Catalunya", expliquen. Morón 
assegura que el tracte que han re-
but "després de dedicar recursos, 
hores familiars i aprenentatges a 
tot el territori català, ha estat ver-
gonyós i antidemocràtic".

Seguirà en actiu
Morón retreu a Iglesias que hagi 
expulsat els membres catalans de 
Podem del partit que assegura que 
creien "rupturista, de progrés i 
que havia de fer caure el règim 
del 78", però que ara refereixen a 
aquest règim "com el de consens", 
dirigint-se directament a Iglesias. 
Morón anticipa que "he decidit 
no callar i seguir lluitant contra el 
règim del 78" i anuncia que segui-
rà treballant en espais polítics on 
se'ls tingui "en consideració". | C.C.

 Montse Morón i el cercle de 
Podem Mataró pleguen del par-
tit de Pablo Iglesias. Així ho ha fet 
públic la líder del moviment lila a 
la ciutat, portaveu del grup muni-
cipal que va protagonitzar el salt al 
Saló de Sessions de l'Ajuntament 
amb tres regidors dels 27, tot i que 
la díscola Ana Maria Caballero se'n 
va escindir passant a no adscrita al 
cap de poques setmanes. Amb una 
carta oberta al Secretari General de 
Podemos Pablo Iglesias i a la ciu-
tadania de Mataró, Morón deixa 
el partit com fa una setmana va 
fer el fi ns llavors secretari general 
del mateix a Catalunya, Albano 
Dante Fachín, i es posiciona per 
seguir actuant com a partit a es-
cala local, en sistema assembleari. 
L'acord de dimissió envers el par-
tit, doncs, suposa que Podem es 
queda sense cercle propi a Mataró. 
Hi ha un cercle Podem Eixample, 
encapçalat per la regidora no ads-
crita, que treballa juntament amb 
la resta d'impulsors de Catalunya 
en Comú a la ciutat. Morón i la seva 
gent, però, no hi seran.

La carta de Morón fa una 

El grup vol seguir actuant com a partit assembleari 
en l'àmbit local

Morón i Volem pleguen 
de Podem

 Podem es reorganitza a Mataró 
després que la seva antiga líder a 
Mataró hagi decidit deixar la for-
mació. El partit convocarà prope-
rament una assemblea de militants 
a nivell mataroní per fer fort de nou 
el seu nucli mataroní i comptarà 
per aquest propòsit amb diferents 
membres del mateix començant 
pel Cercle Podem Eixample de la 
ciutat que lidera la regidora no 
adscrita Ana Maria Caballero i que 
va reaccionar ràpidament al cop 
de porta de Morón reivindicant ser 
“l’únic representant municipal de 
Podem a la nostra ciutat”.

Un nou cercle
La intenció de la direcció catalana 
és constituir de nou el cercle local 
no a partir del grup de l’Eixample, 
distanciat fi ns ara de la línia que de-
fensava Morón, sinó també comp-
tant amb persones de l’equip de 
Podem a Mataró que fi ns ara no han 
optat pel trencament, com sí que 
ha fet la portaveu de Volem. El que 
sí que és segur és que el moviment 
a les fi les liles afavorirà la confl u-
ència i la coordinació amb la resta 
de partits impulsors de Catalunya 
en Comú a Mataró. Sarai Martínez, 
regidora de Volem a l’Ajuntament, 
no ha abandonat el partit. | C.C.

Organitzarà una assemblea 
de militants properament

El partit lila es 
reoganitza a Mataró 
sense els dimitits

Montse Morón plega de Podem després de tres anys 

Ana Maria Caballero  Arxiu 

 Daniel Ferrer 

Ciutat
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 Fa més de 10 anys que la Núria 
treballa en la millora de diverses 
simptomatologies reconegudes 
per l'Organització Mundial de la 
Salut com són el dolor, l’estrès i 
l’ansietat, entre d’altres.

La Medicina Tradicional Xinesa 

és una alternativa diferent, gens 
agressiva i molt preventiva. És una 
disciplina holística, ja que no se 
centra en la malaltia sinó en la 
persona d’una manera completa, 
no només contempla l’afectació 
sinó el que passa a l’organisme, 

Les instal·lacions de Núria Rodríguez  Daniel Ferrer 

Pel benestar de les persones
La Núria Rodríguez utilitza tècniques diverses de la 
Medicina Tradicional Xinesa com l’acupuntura, les ventoses, 
la moxibustió, l'auriculoteràpia o la dietètica holística

com es manifesta i com respon a 
la infl uència de l’entorn (tipus de 
vida, el clima, l’alimentació, etc). 
D’aquesta manera s’aconsegueix 
restablir l’equilibri entre els exces-
sos i les insufi ciències, eliminant 
bloquejos i permetent que el propi 
organisme recuperi el seu correcte 
funcionament.

En constant formació

La Núria Rodríguez és Tècnic 
Superior en Medicina Xinesa per 
la Fundació Europea de MTC i 
la Universitat de MTC de Xina, i 
compta amb un Màster d’Expert  
en Acupuntura Bioenergètica 
i Moxibustió per la Universitat 
de Medicina de Santiago de 
Compostela. 

Apassionada de la seva feina, 
la Núria ens confessa que veure 
els resultats en els usuaris i com 
millora la seva qualitat de vida és 
el que l’anima a seguir treballant 
dia a dia. Per això sempre està en 
constant formació i actualitzant 
els seus coneixements.
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La 20a Mitja marató canvia de recorregut
El pavelló Eusebi Millan es converteix en inici i final de la prova i acollirà la Fira del 
Corredor d'un esdeveniment solidari amb la Fundació Vicente Ferrer

Solidaritat: Redacció

 La 20a edició de la Mitja Marató 
Ciutat de Mataró arriba el pròxim 
3 de desembre amb una impor-
tant novetat: el nou recorregut de 
la cursa amb arribada i sortida 
des del carrer Sant Cugat, davant 
del Poliesportiu Municipal Eusebi 
Millan, i la incorporació del 1r Terç 
de Mitja (7 km) perquè els ciuta-
dans amateurs puguin participar 
en aquest esdeveniment esportiu 
de ciutat. 

Aquest any, la cita esportiva es-
tarà vinculada solidàriament amb 
la Fundació Vicente Ferrer. L’entitat 
instal·larà un estand a la Fira del 
Corredor, pel qual passaran tots 

els infants participants en la ma-
rató escolar. Els atletes també s’hi 
adreçaran per recollir el dorsal i la 
bossa obsequi.

L'Eusebi Millán  es convertirà en 
la seu de la Fira del Corredor durant 
tot el dissabte i es farà servir per 
vestidors, zona de serveis per als 
participants, entrega de premis i 
per habilitar una zona per al ser-
vei mèdic. Així es pretén millorar 
les condicions del traçat en un 
circuit més planer, en especial a 
l’arribada; i acostar també els ser-
veis als corredors, amb el pavelló 
d’Eusebi Millan just al costat de 
la sortida i arribada. D’aquesta 
manera s’han atès les valoracions 
realitzades pels participants de 

les darreres edicions en les en-
questes fetes conjuntament amb 
la Diputació de Barcelona.

El Terç i la Marató Escolar
El 1r Terç de Mitja amb una distàn-
cia de 7 km s’ha fet per aconseguir 
que la prova es converteixi en un 
esdeveniment de ciutat amb la 
participació de molts més afi cio-
nats al running.

El dia abans 2 de desembre, se 
celebrarà la 24a Marató Escolar a 
partir de les 10 del matí a la zona 
del Passeig de Marina (Parc de 
Mar). Tots els infants i joves ob-
tindran el dorsal número 1 amb 
l’objectiu d’organitzar un esde-
veniment esportiu per a tothom.

Data: El diumenge 2 de desembre.

Lloc: Des del pavelló Eusebi Millan.

Recorregut: Mitja Marató (21 km), Terç de Mitja  
(7 km) o Marató Escolar.

Preu: El preu de la inscripció és de 20,20 euros la 
mitja i 10,50 el terç de la mitja.

La fitxa
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Societat: Redacció - ACN

 Una vintena de persones convo-
cades pel col·lectiu 'Mataró es que-
da a Espanya' van concentrar-se 
dijous passat davant l'Ajuntament 
per reivindicar la unitat de l'estat 
espanyol i defensar la seva "ho-
norabilitat". El gest arriba després 
que després de la manifestació or-
ganitzada per aquest col·lectiu el 
passat 4 de novembre es produís 
una agressió a un ciutadà, de la 
qual es desmarquen. De fet, el por-
taveu del col·lectiu, José Casado, 
tenia previst expressar el seu ma-
lestar a l'audiència pública prèvia 
al ple municipal, ja que assegura 
que des de l'Ajuntament se'ls està 

Una vintena de persones es concentra davant 
l'Ajuntament però arriben tard a l'Audiència del Ple

"criminalitzant" per aquells fets. 
Finalment, però, es va quedar sen-
se intervenir perquè va arribar tard 
al Saló de Sessions.

Sota el lema "No som violents, 
som mataronins", el col·lectiu 
'Mataró es queda a Espanya' ha-
via convocat una nova concentra-
ció amb motiu del Ple.

Sense poder parlar

La crida, però, va tenir una resposta 
molt minsa i tot just van ser una 
vintena de persones les que van 
apropar-se fi ns a l'Ajuntament. 
A més, es dona la circumstància 
que el portaveu del col·lectiu, José 
Casado, va arribar tard a l'audièn-
cia pública prèvia al ple –on els 

El col·lectiu 'Mataró es queda a Espanya' 
defensa la seva "honorabilitat"

Imatge de la concentració just davant de l'Ajuntament  Daniel Ferrer 

ciutadans poden demanar inter-
venir– i va quedar-se sense poder 
parlar. La situació va generar uns 
minuts d'incertesa i incredulitat, 
però fi nalment els manifestants 
van abandonar l'Ajuntament sense 
protestar: "Hem pujat un minut 
més tard de la compareixença i 
aquí estem", explicava indignat 
Casado. "Demanarem audiència 
al pròxim ple i estarem atents a la 
puntualitat", va ironitzar.

La convocatòria de la concentra-
ció va atreure l'atenció de mitjans 
de comunicació i també va supo-
sar un reforç policial a l'habitu-
al en jornades de Ple Municipal. 
Finalment, però, es va desmuntar 
l'operatiu.

Casado va detallar que l'objectiu de la compareixença era de-
manar al govern municipal del PSC que defensés l'honorabilitat 
dels assistents a la manifestació del passat 4 de novembre. El 
col·lectiu 'Mataró es queda a Espanya' rebutja que se'ls titlli 
de "feixistes" i es desmarca de l'agressió que es va produir. En 
aquest sentit, Casado també va retreure al PSC que en Junta de 
Portaveus s'abstingués i fes possible l'aprovació d'una proposta 
de resolució de la CUP en la qual es demanen responsabilitats 
penals als organitzadors de la manifestació del 4 de novembre 
i demana a l'Ajuntament que es personi contra els agressors.

Pressió al grup municipal 
del PSC

José Casado, portaveu del moviment

Ciutat
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l’abstenció de PSC, VOLEMataró 
i ICV-EUiA; i els vots en contra 
de C’s, PP i PxC. Des d'ICV-EUiA 
Esteve Martínez va destacar que 
exigeixen l'immediat alliberament 
dels presos polítics però que no 
veuen clar “si l'Ajuntament ha 
d'assumir posicionaments polí-
tics d'aquest tipus”.

Polititzar els espectacles
Els regidors de CiU també van de-
manar a la proposta de resolució 
que a la publicitat dels espectacles 
hi constés l'adhesió de Mataró a 
la campanya, fet que des del PSC 
van considerar un acte desmesu-
rat perquè, segons Núria Moreno, 
“els fulletons d'espectacles no es-
tan per fer política”. A més, des 
del PSC van denunciar que hi ha 
grups municipals que estan fent 
una campanya de desprestigi del 
seu partit i que estan en contra de 
la presó incondicional que s'ha 
imposat als presos, però que no-
més acceptarien la proposta si es 
reservés un seient guarnit amb un 
llaç groc. Laia Mulà

 A partir d'ara l'Ajuntament re-
servarà deu seients de la prime-
ra fi la de tots els espectacles que 
organitzi, coorganitzi o participi 
mentre els empresonats segueixin 
privats de llibertat. Així ho va deci-
dir el Ple Municipal de novembre a 
partir d'una proposta de resolució 
de CiU d'adhesió a la campanya 
'#seientlliure, espai reservat per la 
democràcia'. La campanya cons-
titueix un acte simbòlic de crítica 
i rebuig a l'empresonament dels 
líders polítics i de Jordi Sànchez i 
Jordi Cuixart. Segons el text de la 
proposta, els deu seients reservats 
no es posaran a la venda i s'hi col-
locarà un rètol amb el nom de les 
persones empresonades.

Es va aprovar amb els vots a 
favor de CiU, ERC-MES i CUP; 

Reservarà deu seients de la primera fila dels espectacles 
com a acte simbòlic mentre hi hagi presos polítics

Mataró s'adhereix a la 
campanya #seientlliure

 El Ple va aprovar una proposta 
de resolució presentada per ERC 
per tal que l’Ajuntament reclamés 
activament la llibertat dels presos 
polítics, els quals porten aproxi-
madament un mes empresonats. 
La proposta es va aprovar amb el 
vot a favor de CiU, ERC-MES i la 
CUP; l’abstenció de VOLEMataró 
i d’ICV-EUiA; i el vot contrari de 
PSC, C’s, PP i PxC.

El text estableix dos acords, el 
primer dels quals estipula que 
pengi de forma permanent a 
balconada de l’Ajuntament de 
Mataró una pancarta que exigei-
xi la llibertat dels presos polítics. 
Per altra banda, també demana que 
l’Ajuntament proposi als sindicats 
representants dels treballadors 
municipals que els diners que els 
empleats que han fet vaga deixa-
ran de cobrar, siguin ingressats 
a la Caixa de Solidaritat per aju-
dar als encausats a fer front a les 
despeses econòmiques que se'ls 
exigeixen. Habitualment aquests 
diners es destinen al Fons Català 
de Cooperació però des d'ERC pro-
posaven que siguin destinats a 
la Caixa de Solidaritat perquè els 
treballadors que van secundar la 
vaga ho van fer per una fi nalitat 
molt concreta. | Laia Mulà

Implica una pancarta al 
balcó de l'Ajuntament

L'Ajuntament de 
Mataró reclama la 
llibertat dels presos

Quim Fernàndez al ple municipal

Francesc Teixidó, d'ERC  D.Ferrer 

 Daniel Ferrer 

Queixa de CiU

El grup municipal de CiU 
es va queixar l'endemà 
del Ple que no s'apliqués 
a la Nit de la Cultura
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TORNA A
PARLAR DEL
TEU COTXE

Voldràs explicar moltes coses del teu Mitsubishi Outlander.

CO2: 130 – 154 g/km · Consum: 4,9 – 6,2 l/100km
Model fotografi at Outlander 220 DI-D 6AT Kaiteki 4WD. Oferta vàlida fi ns al 28 de febrer de 2017. Preu de l’Outlander 200 MPI CVT Motion 2WD 5 places, vàlid per a Península i Balears per 
a clients particulars que fi nancien a través de Santander Consumer EFC SA per un import mínim de 15.000€ a un termini mínim de 48 mesos. Aquesta oferta inclou promoció, garantia de 5 
anys o 100.000 km, IVA, IM i transport. Finançament subjecte a estudi i aprovació de l’entitat fi nancera. Assistència 24h a Europa. Mitsubishi recomana lubrifi cants 

Parlaràs del seu disseny “Dynamic Shield”, amb llums diürnes integrades LED de 12 díodes. Del seu 
altíssim nivell d’equipament en tota la gamma, amb navegador MMCS,  llandes d’aliatge de 18”, càmera 
posterior o sistema d’arrencada sense clau. De la seva impressionant insonorització interior. O del seu 
reduït consum i baixes emissions. Tornaràs a parlar del teu cotxe.
Mitsubishi Outlander, des de 23.400€

Carretera de Barcelona,49
Mataró
Tel. 902 450 475 / www.mitsubishicatalunya.es
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L'UEC LG Mataró guanya per primera 
vegada en la 1a Estatal al Pavelló Euskadi

TRIOMF A CASA

núm. 1501
Del 24 al 30 de novembre de 2017
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el Esporttot
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El seu equip aconsegueix 
el primer triomf a casa a 
la Primera Estatal

Opinió Ferran Àngel
Col·laborador el Tot Esport

A l'estiu ja vam parlar de la tensa 
situació entre ULEB i FIBA Europa. 
Doncs bé, la situació, lluny de mi-
llorar, encara ha empitjorat, i en 
som testimonis ara que ha arribat 
la primera finestra de seleccions 
nacionals organitzada per la FIBA 
Europa en ple calendari de com-
petició de l'Eurolliga –organitzada 
per la ULEB– i de clubs. Les lligues 
estatals, i les seves respectives fe-
deracions nacionals, sí que han op-
tat per aturar les seves competici-
ons, però no és el cas de l'Eurolliga, 
que no està disposada a comprimir 
encara més un calendari de més 40 
partits per temporada que, sumats 
als de les competicions nacionals, 
gairebé parlem d'un calendari al 
més pur estil de l'NBA.

El problema? Que la responsa-
bilitat passa als jugadors. Són els 
convocats els que han de decidir si 
viatgen amb el seu club o el pres-
sionen perquè els alliberi i puguin 
jugar amb les seves seleccions. I 
dins de tot l'esperpent, les federa-
cions nacionals encara han tingut 

la cintura d'evitar convocar els 
jugadors que competeixen a l'Eu-
rolliga, com a mínim –la selecció 
espanyola ha fet una selecció "B", 
directament–, durant el primer 
dels dos partits, que és quan hi ha 
competició.

En qualsevol cas, és un desas-
tre. Quin és el sentit d'aquestes 
noves finestres de seleccions? Fer 
diners. Tot i la idoneïtat de l'ac-
tual sistema on, d'octubre a juny 
competeixen els clubs i d'agost 
a setembre ho fan les seleccions, 
sense inferències, sembla que no 
era prou lucratiu, així que la FIBA 
ha vist en el sistema del futbol un 
mirall on reflectir-se. El problema? 
Que la FIBA Europa no controla 
totes les competicions europees i, 
de fet, està en una guerra oberta 
amb l'organitzadora de la màxima 
competició continental. Una si-
tuació condemnada al fracàs, i el 
problema, com sempre, és que el 
principal afectat és el mateix bàs-
quet, que tampoc passa pel seu 
millor moment.

El despropòsit del bàsquet europeu
Arriba la primera finestra de seleccions en ple calendari

el Esporttot MINUT ZEROMINUT ZERO

Agenda
CASA

WATERPOLO Divisió Honor Masc.
QUADIS CNM - MEDITERRANI
Dissabte 25 | 12:45h | Complex Joan Serra

HOQUEI PATINS 1a Estatal Mas.
MIS IBÉRICA CHM- MANLLEU
Dissabte 25 | 20:30 h | Pavelló Jaume Parera
 
BÀSQUET Lliga EBA Masc.
MAT. FEIMAT-  CASTELLBISBAL
Diumenge 26 | 18 h | Palau Josep Mora

FUTBOL 2a Catalana
CE MATARÓ - ARGENTONA
Diumenge 26 | 17 h | Mpal. Centenari
FUTBOL 3a Catalana
MATARONESA - VILASSAR B
Dissabte 25 | 18:30 h | Mpal. Camí del Mig
FUTBOL 2a Catalana
PLA D'EN BOET - PREMIÀ DALT
Diumenge 26 | 12:30 h | Mpal. Pla d'en Boet
FUTBOL 2a Catalana
ROCAFONDA - CALELLA
Diumenge 26 | 11:45 h | Mpal. Rocafonda

                FORA
HANDBOL 1a Estatal Mas.
ESPLUGUES- JH MATARÓ
Diumenge 26 | 12:15 h | Pavelló Les Moreres

BÀSQUET Lliga EBA Masc.
QUART- MATARÓ PARC BOET
Diumenge 26 | 17 h | Pavelló Quart

+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM
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3  UEC LG MATARÓ

0  ILLA GRAU CASTELLÓ

UEC LG CV MATARÓ: Angie Soldevila, 
Lorena Maldonado, Sandra Campo, 
Andrea Jimenez, Montse Carvajal, 
Mariona Rubio, Bea Civico, Alba Mon-
tiel, Marina Mañas, Ivette Callorda, 
Júlia Villar, Alba Sanchez (juv), Laura 
Ramirez (juv).

 PARCIALS: 26-24, 25-23, 25-17

Va superar amb gran solvèn-
cia l'Illa Grau de Castelló

L'UEC LG Mataró va sumar tres 
punts importants a la primera es-
tatal femenina de voleibol, davant 
l'Illa Grau de Castelló, que arribava 
a Mataró com a cinquè classificat, 
i que es va veure sorprès per les 
mataronines que van fer el millor 
partit de la temporada. D'aquesta 
manera l'equip mataroní va acon-
seguir la primera victòria com a 
local de la temporada i abandona 
la cua de la classificació i millora 
les esperances de poder mantenir 
la categoria.

Les jugadores d'Agustín Correa 
van fer un bon partit i des del 

començament el joc es va veure 
molt més fluid que en altres ocasi-
ons. El Mataró va anar per davant 
tota l'estona en el marcador i només 
cap a final del set, les visitants van 
retallar distàncies. Aquesta vegada, 
però, les mataronines van estar molt 
encertades en els punts decisius.

Abandonen la cua de la taula. | D.F

Primera victòria a casa de 
l'UEC LG Mataró a la 1a Estatal

El segon set va ser pràcticament 
igual que el primer, el Mataró per 
davant i l'Illa Grau que a poc a poc 
anava retallant la diferència en el 
marcador, fins a posar-se davant i 
propiciar un final molt igualat. Però 
les locals van jugar molt bé i sense 
les errades no forçades que massa 
vegades estan sent determinants 
durant la competició. Al final un 
25-23 que va deixar molt tocat a 
l'equip visitant.

En el tercer set, el Mataró, ràpida-
ment, va agafar un gran avantatge 
que va ser determinant per evitar 
la reacció de les castellonenques. 
El set, que no va tenir massa his-
tòria, va acabar amb un 25-17, que 
donava la primera victòria de 3 
punts de la temporada a l'UEC LG 
Mataró, un equip que necessitava 
els punts i la victòria per sortir de 
la darrera posició i sobretot per 
trencar la mala ratxa de resultats.

L'equip, un cop fora de' plaça i a 
un sol punt de sortir de les posici-
ons de descens, encara les properes 
jornades amb optimisme, tot i que 
el pròxim partit és a la pista del CV 
Vall d'Hebron, el primer classificat 
i un rival molt dur.

Classificació: Vall Hebron 18, CN Sabadell 
17, Sant Cugat B 16, Gran Canària, Illa Grau i 
Barça B 11, Premià Dalt i Bordils 9, Monjos 7, 
Almozara 6; UEC LG Mataró 5, Lleida 3.

Doble victòria del Quadis CNM 
a Badalona i Mataró

L'equip mataroní se situa en 
segon lloc del seu grup de la 
Divisió d'Honor estatal

El Quadis CN Mataró de tennis tau-
la tenia dos compromisos aquest 
passat cap de setmana, dos derbis 
catalans, que va solucionar de ma-
nera brillant a Badalona, on juga 
l'ex-Quadis Toni Prados, i a casa 
davant del Ripollet.

D'aquesta manera l'equip del 
Quadis CN Mataró passa a ocupar 
en solitari la segona plaça i se si-
tua molt bé de cara a poder entrar, 

tal com va passar la temporada 
passada, en la fase d'ascens a la 
Superdivisió Estatal.

La classificació és aquesta: 
Alicante (un partit menys) i QUADIS 
CN MATARÓ 12, Hispalis i Borges (un 
partit més tots dos) 10, Badalona i 
Olot 8, Mijas i Alzira 6, La Zubia 4, 

Huetor Vega i Ripollet 2, Calella 0.
El proper cap de setmana és de 

descans. El pròxim partit el dia 3 
de desembre a casa davant l'Olot.

SOSMATIC BADALONA 0 
QUADIS CN MATARÓ 6
T. Prados - X. Peral 0-3; A. Fernàndez - Y. 
Jason Ramos 2-3; P. Lloret - S. Grau 0-3; A. 
Fernàndez - X. Peral 1-3; T. Prados - S. Grau 
0-3; P. Lloret - Y. Jason Ramos 0-3.

QUADIS CN MATARÓ 5 
RIPOLLET 1
X. Peral - Kenji 3-2; Y. Jason Ramos - 
Vilardell 3-2; S. Grau - Porta 3-0; X. Peral 
- Vilardell 2-3; S. Grau - Kenji 3-1; Y. Jason 
Ramos - Porta 3-0.

www.eltotesport.com |  P. 3VOLEI / T.TAULA

TOTESPORT 1501 (1-6).indd   3 22/11/17   17:30



el Esporttot WATERPOLO / HOQUEI

7  SANT ANDREU

5  LA SIRENA CNM

CN SANT ANDREU: Elena Sànchez, 
Williams (1), Castellà (1), Guiralt (1), 
Morell (1), Ariño, Sleeking (1), Jackovich, 
Dalmases, Crespi (1), Aznar (1).
LA SIRENA CN MATARÓ: Debby 
Willemsz, Laura Vicente, Marina Zablith, 
Helena Lloret (1), Clàudia Abad, Ciara 
Gibson (1), Marta Bach (2), Liana Dance, 
Ema Carevic (1), Carla Graupera.

PARCIALS: 3-2, 0-1, 3-1, 1-1.

DIV. D'HONOR        
FEMENINA

L'equip mataroní portava set 
victòries seguides davant el 
CN Sant Andreu

L'equip de La Sirena CN Mataró te-
nia un compromís difícil a la pisci-
na Pere Serrat davant del CN Sant 
Andreu i no el va poder superar.

Està clar que són els dos equips 
que lluiten pel segon lloc, tenint 
en compte la permanent superi-
oritat del CN Sabadell. I l'equip 
andreuenc de Javi Aznar ja por-
tava temps acostant-se a l'equip 
mataroní, i estava desitjant una 
revenja de les cinc derrotes de la 
temporada passada i de les dues 
de l'inici d'aquesta temporada. I 
amb un equip molt reforçat, ho 
van aconseguir guanyant per 7-5. 

S'esperava un partit dur i intens 
i de fortes defenses, i així va ser 
i fins al descans el marcador va 

Sabadell i Sant Andreu 
dominen
5a jornada (18 novembre)
Sant Andreu- LA SIRENA CNM  ........... 7-5
Moscardó - Zaragoza ..........................12-5
Rubí - Terrassa ..................................... 4-10
Sant Feliu - Sabadell ........................... 1-25
Mediterrani- Dos Hermanas .............. 17-7

Classificació 
Sabadell i Sant Andreu 15, Terrassa 
12; LA SIRENA CNM i Mediterrani 9; 
Zaragoza i Moscardó 6, Dos Hermanas 
i Rubí 1; Sant Feliu 0.

Jornada de descans
Aquest cap de setmana no hi ha 
jornada i el pròxim partit serà el 2 de 
desembre a casa contra el Sant Feliu.

Marta Bach i Helena 
Lloret juguen la Lliga 
Mundial contra Rússia
El dimarts passat les dues jugadores 
de La Sirena CNM convocades pel 
seleccionador estatal Miki Oca van 
participar en el partit de Lliga Mundial 
contra Rússia que es va jugar a la 
localitat andalusa de Dos Hermanas.
La selecció espanyola va guanyar 
per 9-8 a Rússia en un partit vibrant 
i en el qual van jugar Marta Bach i 
Helena Lloret, que va fer dos gols en 
moments molt importants.

Dissabte torna la 
lliga amb la visita 
del "Medi"
El dissabte dia 25 de novembre torna 
la lliga de Divisió d'Honor després 
d'una setmana de descans. 
El Quadis CN Mataró, que està en 
quart lloc amb 11 punts, rep el Medite-
rrani que és setè amb 8 punts. Partit 
important per tant entre dos equips 
que opten al quart lloc.
Aquest partit és tot un clàssic que 
s'ha jugat 27 vegades (inclosos 2 
partits de play-off) amb 13 victòries 
locals, 11 visitants i 3 empats, el darrer 
la temporada passada en un partit 
que acabà amb 6-6.

A la vuitena va la vençuda

La Sirena cau a Sant Andreu. | CEDIDA

anar registrant empats fins al 3-3.
A la represa l'equip andreuenc 

va intensificar més la defensa i 
va fer un parcial de 2-0. I a partir 
d'allà va gestionar bé l'avantatge. 

I quan a l'inici del darrer quart 
van marcar el 7-4 el partit ja va 
quedar gairebé vist per a sentèn-
cia, tot i els esforços de les sirenes.

Div.Honor Masc.

El femení de l'Iluro HC es manté 
imbatut

L'equip femení de l'Iluro Hockey 
Club, líder del seu grup de 2a 
Catalana, visitava el passat dis-
sabte el seu immediat persegui-
dor, el Pedralbes HC. El partit va 
acabar amb un empat sense gols i 
per tant les noies que prepara Salva 
Indurain continuen en el primer 
lloc amb 16 punts, per davant del 
Pedralbes 11 i el Júnior HC amb 10. 
L'equip taronja, encara imbatut, té 
un partit més disputat.

L'equip masculí A, al grup A de 
la 2a Divisió, va perdre per 3-1 al 
camp del líder, el HCJ Sant Cugat. 
L'equip taronja continua en segon 
lloc amb 10 punts però ja a 5 punts 
dels santcugantecs i amb un partit 
més jugat. El Sarrià amb un partit 
menys que l'equip mataroní també 
té 10 punts.

Al grup B, el sènior B de l'Iluro 
HC va perdre a casa per 2-4 davant 
el Júnior FC i és avant-penúltim.
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PRIMERA ESTATAL 
MASCULINA

Encara en zona d'as-
cens, tot i la derrota
6a Jornada (19 de novembre)
Rivas Las Lagunas - MATARÓ ................. 3-2
Manlleu - Calafell ......................................3-4
Sant Cugat - Alcobendas ........................ 4-2
Sant Feliu - Jolaseta .................................5-1
Tordera - Maçanet ..................................... 2-2
Alpicat - Taradell ....................................... 5-3
Vilafranca - Vilanova ................................3-6

Classificació
Calafell 18; Sant Cugat 12; MATARÓ 11; 
Maçanet 10; Manlleu 9; Vilanova, Alco-
bendas i Vilafranca 8; Tordera i Taradell 
7; Alpicat i Rivas Las Lagunas 5; Sant 
Feliu 4; Jolaseta 2 punts.

Visita del potent Manlleu
L'equip d'Osona, que l'any passat jugava 
a l'OK Lliga, posarà a prova a un Mataró 
que s'ha de refer de la derrota d'aquesta 
setmana a Madrid per no fallar i seguir 
demostrant que aspira a l'ascens. La 
cita és aquest dissabte a les 20:30h al 
Jaume Parera.

El Mataró és l'únic 
equip imbatut de la 
categoria
10a Jornada (18 de novembre)
Palau Plegamans B - MATARÓ ................ 2-4
Vilassar - Lloret .........................................0-3
Igualada - Noia .......................................... 4-2
Manlleu B - Cerdanyola B ........................4-4

Classificació grup A
CH MATARÓ 30; Cerdanyola B i Igualada 
19; Palau Plegamans B 18; Manlleu B 16; 
Lloret 10; Vilassar 6; Noia 0 punts.

També juguen amb el Manlleu
L'equip d'Albert Bou també s'enfronta 
al Manlleu, però en aquest cas lluny 
de casa, ja que al Jaume Parera ja van 
guanyar-hi per 3-1 a la primera volta. 
A veure si aconsegueixen seguir en la 
bona línia per acabar amb una primera 
fase immaculada, i poder encarar la 
segona i decisiva fase amb les màximes 
opcions d'ascens.

Petites errades defensives i 
de concentració permeten al 
Rivas endur-se els tres punts 

El Rivas Las Lagunas, necessitat de 
sumar la primera victòria, ja que 
només havia aconseguit dos em-
pats aquesta temporada, va saber 
tancar-se a darrere i aprofitar les 
errades del CH Mataró per marcar 
tres gols –tots de Suárez– que els 
van permetre endur-se el partit. El 
primer gol local, molt desafortunat, 
de rebot, va arribar al minut tres 
de partit, però els mataronins van 

poder empatar abans del descans al 
transformar Cantero un penal (1-1).

A la represa, els locals van acon-
seguir avançar-se de nou (2-1), i els 
homes de Quim López no acabaven 
de crear perill clar, ja que se'ls va 
entravessar la defensa tancada ma-
drilenya. Tot i això, Pablo Fernández 
va aconseguir empatar el matx en 
una jugada enterbolida amb diversos 
rebots que finalment va aconseguir 
picar per sobre del porter. Però, a 
falta de 20 segons pel final, la for-
tuna va estar de banda dels madri-
lenys, ja que Suárez ho va provar 
amb un xut llunyà que va acabar 
entrant després d'un rebot (3-2).

Va faltar un xic de sort. | ARXIU

3  RIVAS LAS LAGUNAS

2  MIS IBÉRICA CHM

CH MATARÓ: Sergi Grané, Jordi 
Bartrés, Eric Florenza, David Montero 
i Oriol Lladó;  Pablo Fernàndez (1), 
Guillem Molist, Àlex Cantero (1) i Àlex 
Mañé (ps).

Primera derrota desafortunada 
del Mis Ibérica a Madrid

N. Catalana fem.

Partit dur i complicat per 
l'equip d'Albert Bou, que va 
haver de suar de valent

El Palau de Plegamans ja va com-
plicar molt la vida al CH Mataró 
en el partit de la primera volta al 
Jaume Parera, en el que sempre 
va anar a remolc fins al tram final. 
Amb les vallesanes com a amfitri-
ones també va ser un partit dur 
i complicat, amb problemes per 
part de les mataronines d'adap-
tació a una pista que relliscava. 
Tot i això el Mataró s'avançava al 
minut 10 amb un gol de Florenza, 

començant a controlar més el partit 
fins al descans.

Als cinc minuts de la represa va 
arribar l'empat local, després d'un 
rebot. Les mataronines van seguir 
controlant el joc i es van avançar de 
nou amb un gol de Fontdeglòria (1-
2). Tres minuts més tard Mompart 
marcava l'1-3 i a la recta final Canal 
feia l'1-4 que sentenciava el matx. 
Al darrer minut el Palau va poder 
fer el 2-4, que no va fer perillar la 
desena victòria consecutiva.

2  P. DE PLEGAMANS B

4  CH MATARÓ

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

Treballat 10 de 10 per al femení
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el Esporttot HANDBOL

27 JOVENTUT MATARÓ

32 SANT QUIRZE

JOVENTUT MATARÓ: Noemí Pérez, 
Laia Argelich i Marta Espejo porteres; 
Ona Muñoz (5), Maria Murillo (5), Clara 
Poo (4), Ivet Rodríguez, Isa Latorre 
(3), Sara Ruiz (4), Irene Hernàndez (4), 
Zara Verdugo, Marina Seda (2), Saray 
Romero, Clàudia Ruiz.
PARCIALS CADA 5': 0-3, 3-5, 6-8, 7-11, 
8-14, 11-17 descans; 14-18, 15-21, 19-24, 
21-28, 23-29, 27-32.

22 JOVENTUT MATARÓ

38 SANT QUIRZE

JH MATARÓ: Julian Felenbok i Quico 
Sola porters; Oriol Prat (4), Bernat Muñoz 
(2), Oriol Vaqué (4), Eric Zambrano (2), 
Jan Bonamusa (1), Manel Nuñez (3, 2 de 
p.), Jaume Pujol (4), Ruben Tardío (2).
PARCIALS CADA 5': 1-2, 1-4, 3-7, 5-11, 
6-13, 6-18 descans; 8-22, 11-25, 14-27, 
16-30, 19-33, 22-38.

PLATA ESTATAL
FEMENINA

L'equip femení del Joventut va per-
dre davant el Sant Quirze, l'equip 
català més ben classificat a la 
Divisió de Plata. 

Des de bon començament l'equip 
vallesà va superar amb facilitat la 
defensa local, i amb gran efectivitat 
en els seus llançaments, des de to-
tes les posicions, va poder marxar 
al descans amb un avantatge de 6 
gols (11-17).

A la represa la diferència es va 
anar mantenint, però el Sant Quirze 
a falta de deu minuts es va posar 
vuit gols amunt (21-29). El Joventut, 

Morvedre es queda sol
11a jornada (18 novembre)
Sant Joan Despí - OAR Gràcia .......23-24
JH MATARÓ - Sant Quirze ................ 27-32
Morvedre - La Salud  ........................ 37-26
Elda - Mislata ...................................... 20-18
Agustinos - Amposta ........................ 27-25
La Roca - Dominicos Zarag. ............ 32-27
Sant Vicenç - Lleidatana .................34-25
Classificació
Morvedre 21; Mislata 19; Elda 16; La Salud 
Tenerife 12, Sant Quirze OAR Gràcia, Sant 
Vicenç i La Salud Tenerife 12, La Roca 11; 
Agustinos 10, JH MATARÓ 8; Lleidatana 
i S.Joan Despí 6; Amposta 4; Dominicos 
Zaragoza 3.
Jornada de descans
Aquest cap de setmana no hi ha partits.

Es cosa de tres equips

10a jornada (18 novembre) 
OAR Gràcia - S. Est. Sesrovires .......19-33
Sant Cugat - Bordils B ......................28-25
S.Est.Palautordera - S.Martí Adr. ...23-37
La Roca - Palautordera .................... 34-16
Sarrià - Esplugues.............................29-24
Sant Joan Despí - Sant Vicenç ......25-25
JH MATARÓ - Sant Quirze ................22-38
Granollers B - Montcada .................23-27

Classificació 
Sant Quirze, Sant Martí 20; Sesrovires 
19, La Roca 14; Granollers B 13; Montcada, 
Esplugues i OAR Gràcia 10, Sant Cugat 9; 
Sant Vicenç 8; Sant Joan Despí i Sarrià 
7, Palautordera 5; JOVENTUT MATARÓ 4, 
Bordils B i S.Est. Palaut. 2.

Toca sumar fora de casa
El diumenge (12:15 h) el Joventut juga a 
Esplugues on necessita sumar per fugir 
de la zona de descens.

ALTRES RESULTATS
2a Catalana: Sant Cugat C- JHM B 31-31; 
Llavaneres - Sant Miquel 27-26; 4a Cat.: 
Llavaneres B- Barberà B 29-10; 1a Cat. 
Fem.: Llavaneres Caldes d'Estrac- La 
Llagosta 20-25; Juv. masc.: Molins- JHM 
24-18; Juv. Fem: Vilanova Camí- JHM 20-
22; Cadet fem: JHM- S. Vicenç 28-23; Inf. 
Masc: JHM- Bordils 25-22.

No poden amb l'equip català de 
Plata millor classificat  

El Joventut Mataró, que continua 
patint moltes baixes per lesió,  no va 
poder fer res davant el líder de la ca-
tegoria. L'equip que prepara Jaume 
Solé, exjugador groc-i-negre, va sortir 
molt mentalitzat i no va donar cap 
mena d'opció a la sorpresa. Durant 
tota la primera part va defensar amb 
la màxima intensitat, davant un equip 

local mancat d'actitud i al descans ja 
tenia el partit decidit (6-18). 

A la represa l'equip local, aprofi-
tant també un cert relaxament visi-
tant, va millorar la seva actitud i fins 
ben a prop del final va tenir el parcial 
del segon temps quasi igualat (19-32 
al minut 24), tot i que al final els quir-
zetencs van acabar guanyant de 16.

augmentant la pressió, va reaccio-
nar amb un parcial de 6-0, però les 
visitants van mantenir la serenitat.

 El líder es mostra molt superior

Bon partit de Maria Murillo. | D.F

Bernat Múñoz llançant. | CEDIDA

1a Estatal Masc.
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La plantilla de l'SPALL CFS. | CEDIDA

L'Aliança, una piconadora. | ARXIU

Exhibició local per aconseguir 
un marcador escandalós

El sènior del Futsal Aliança Mataró 
va aconseguir la tercera victòria 
de la temporada després de su-
perar per un contundent 9 a 0 al 
CD Dènia, un rival directe per la 
permanència.  El conjunt valencià,  
penúltim a la classificació,  va viat-
jar a terres catalanes amb moltes 
baixes i va notar en excés la poca 

profunditat de banqueta davant un 
Futsal que no va regalar res i que 
va acabar golejant. 

Golejada del Futsal Aliança 
Mataró al Dènia

2A DIVISIÓ B
GRUP 3
El Manresa no afluixa 
al capdavant
11a jornada (18 i 19 de novembre)
ALIANÇA MATARÓ -Dènia .....................9-0
Pallejà - CN Sabadell .............................5-1
Salou - Catgas "B" ................................ 2-4
Castelldefels - Escola Pia ...................... 1-1
Manresa - Hospitalet ............................ 11-7
La Unión - Linyola ................................. 4-3
Barceloneta - Floresta ..........................5-1
Cerdanyola - CANET .............................. 4-3

Classificació 
Manresa, 27; Pallejà, 25; Castelldefels 
i Catgas "B", 23; Hospitlet, 22; CN 
Sabadell, 21; Barceloneta, 18; Escola Pia, 
16; Salou, 15; ALIANÇA MATARÓ (-1 partit) 
i Cerdanyola, 13; CANET, 10; La Unión, 
Floresta i Dènia, 7 i Linyola (-1 partit), 0.

12a jornada (25 i 26 de novembre)
El Futsal Aliança Mataró visitarà 
la pista del CN Sabadell aquest 
diumenge 26 a les 12 del migdia. Els 
sabadellencs, que ocupen el sisè lloc a 
la taula classificatòria, seran un repte 
de primer nivell.

Derrota de l'SPALL CFS Ciutat de 
Mataró a casa del Sant Cugat

Els mataronins van per-
dre per la mínima a una de 
les pistes més difícils de la 
categoria

Derrota de l'SPALL CFS Ciutat de 
Mataró en una pista complicada 
on el conjunt local, el Sant Cugat, 
ha aconseguit quatre victòries de 
cinc partits que ha disputat a casa.

3A NACIONAL
GRUP 1
La victòria de l'Isur el 
situa líder en solitari 
de la categoria
9a jornada (18 i 19 de novembre)
Lloret - Studi Barcelona .......................1-4
Montcada - Montsant ............................ 7-1
S. JOAN VILASSAR - Vacarisses ........... 1-1
Castellar - Arrels ...........................Ajornat
Ripollet - Isur..........................................3-4
Sant Cugat - SPALL MATARÓ............... 4-3
Lliçà d'Amunt - PREMIÀ MAR ...............4-1
Fund. Esp. Grama - Vallseca ............... 2-5

Classificació 
Isur, 19; SPALL MATARÓ, Ripollet i 
Montsant, 18; Montcada, 16; Fund. Esp. 
Grama i Vacarisses, 15; Vallseca, 14; Studi 
Barcelona, Lliçà d'Amunt i Sant Cugat, 
12; S. JOAN VILASSAR, Arrels (-1), Lloret i 
PREMIÀ MAR, 9; Castellar (-1), 1.

10a jornada (26 de novembre)
SPALL MATARÓ - Montcada ............ 11:45h

9  ALIANÇA MATARÓ

0  DÈNIA

ALIANÇA MATARÓ: Isaac Fernández i 
Amar Ceesay (porters); Oriol López, Alex 
del Barco, Pol Novo, Azhar Chiheb, Maha-
madu Ceesay, Cristián Villarín, Carlos Villa-
rin, Eric Izquierdo i Abdyck Gomez

4  SANT CUGAT

3  SPALL CFS MATARÓ

SPALL CFS MATARÓ: Sánchez (porter), 
Álvarez (1), Carmona (1), Macias (1), Capilla 
(2) –cinc inicial- Bailo (1), El Merrouni (1), 
Aledo (2), Moreno, Robles (1) i Tejedor (ps).

El partit va ser igualat en tot mo-
ment, tot i que els santcugatencs 
van treure més profit del seu joc.
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0  BESÓS BARÓ VIVER

3  CE MATARÓ

CE MATARÓ: Pol Andiñach, Víctor 
Yustos, Kiku, Tapha, Isma (Marcel 86'), 
Sergi Sànchez, Parri, Dani (âlex 86'), 
Ricky (Youssef 72'), Palanco (Rodri72'), 
Aitor (Bustos 59').

GOLS: 14' RICKY (0-1); 19' PALANCO 
(0-2); 82' YOUSSEF (0-3).

SEGONA
CATALANA

El Mataró es retroba amb el tri-
omf després de tres jornades 

El CE Mataró portava tres partits 
sense conèixer el triomf i això l'ha-
via fet caure del lideratge de la 2a 
Catalana que va ostentar durant 
diverses jornades, i el diumenge 
tenia la necessitat de reaccionar 
si no volia perdre contacte amb 
els primers classificats. 

I l'equip d'Albert Aybar es va 
llevar ben d'hora (el partit es va 
jugar a les 10 del matí) per fer un 
bon treball al camp de la Trinitat 
Vella i derrotar el Besós Baró Viver 
per 0-3.

I el triomf té més mèrit, ja que 
l'equip barceloní no havia perdut 
cap partit fins ara al seu camp, i a 
més, després dels resultats de la 
jornada l'equip mataroní puja al 
segon lloc de la classificació a un 
sol punt del líder, que és l'Europa 

Set equips a dalt sepa-
rats per tres punts

12a jornada (19 novembre)

Besós BV - CE MATARÓ .............................0-3
Districte 030 CE - SANT POL ...................0-2
Piferrer- Montcada ...................................0-0
Canyelles - Sant Andreu Barca.............. 2-2
HERMES - Llefià ...........................................1-4
Sarrià -LLAVANERES .................................2-0
Guineueta - Parc ........................................3-0
ARGENTONA - Europa B.............................. 1-1
MASNOU - Sant Adrià ...............................3-0

Classificació 
Europa B 25, CE MATARÓ, Districte 030 
CE i Guineueta 24; SANT POL, Llefià 23; 
MASNOU 22; ARGENTONA i Sarrià 19; 
Besós BV i Montcada 15; Canyelles 14, 
Parc 11; S.Andreu Barca 10; LLAVANERES, 
Hermes 9; Piferrer 8, Sant Adrià 4.

13a jornada (25/26 novembre)
CE MATARÓ - ARGENTONA (DG 10 h)
SANT POL- Parc (DG 12 h)
LLAVANERES - Piferrer (DS 17 h)
Sant Adrià- HERMES (DG 12 h)
Montcada - MASNOU (DG 12 h)

Tornem a tenir derbi
EL CE Mataró rep altra vegada la 
visita de l'Argentona després de quatre 
temporades sense aquest derbi. Fins 
ara els argentonins han sortit sempre 
guanyadors de Mataró: 0-5 la temporada 
2011-12 i 0-2 la 2012-13.

RESULTATS DE LA BASE 
PREFERENT JUVENIL.- Sabadell- CEM A 
1-2; CEM B - Martorell 4-6; 
PREF. CADET.- CEM- Mollet 1-0; DIVISIÓ 
D'HONOR INFANTIL.- CEM - Llagostera 
2-2. L'equip groc-i-negre ocupa l'onzena 
plaça amb 11 punts.
PREF. INFANTIL.- CEM B- Figueres 3-0.
 

El CE Mataró és líder
CE Mataró- P.Rec. Sant Feliu................... 5-3
Bona victòria amb 3 gols de Dori Apolo i 
2 de Dolores Torres.
El Molinos va ajornar el seu partit al 
camp del Vila Olímpica.
El CE Mataró és líder amb 15 punts, men-
tre que el Molinos és 2n amb 10, però té 
dos partits ajornats.

 El CE Mataró es lleva ben d'hora 
i treballen bé per reaccionar

B. L'equip mataronista, que vestia 
la samarreta suplent blava i ver-
mella, va sortir molt concentrat 
i abans del quart d'hora Ricky ja 
va fer el primer gol i poc després 
Palanco va marcar el 0-2 amb que 
es va arribar al descans.

A la represa la defensa del 
Mataró va tornar a estar molt sò-
lida, després de la "pàjara" de la 
setmana passada, i ja cap al final 
del partit Youssef va fer el tercer 
gol, el de la total tranquil·litat.

2a Catalana Fem.

Victòria lluny de casa. | @CE_MATARO

Les maresmenques del Barça ja 
són a Quarts de la Champions

El FC Barcelona femení, on juguen 
les mataronines Marta Torrejón 
i Leila Ouhabi i la dosriuenca 

Olga Garcia, va classificar-se per 
als quarts de final de la  lliga de 
Campions femenina després de 
derrotar, de forma molt contun-
dent, al conjunt lituà del Gintra 
Universitetas, després de guanyar 
per 3 a 0 el partit de tornada al 
Miniestadi la passada setmana -amb 
les tres a l'equip titular–, després 
d'haver guanyat ja al partit d'anada 
per un espectacular 0 a 6.

L'11 titular al Mini. | FCBARCELONA.CAT
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TERCERA
CATALANA
El Cirera és tercer
12a jornada (19 novembre)
LA LLÀNTIA - Cabrils ................................. 4-3
MOLINOS - Singuerlín ................................. 1-1
ROCAFONDA - Santvicentí .......................3-0
La Salut - CIRERA ........................................ 1-2
Premià Dalt - Pomar ................................... 1-1
Vilassar B - PLA D'EN BOET ..................... 2-3
Poble Sec - Young Talent .........................0-1
Calella - Lloreda ........................................ 2-3
Arenys Mar - MATARONESA ......................0-1

Classificació 
Young Talent 30, Singuerlín 26; CIRERA 
25; MOLINOS 23, Cabrils 22; Lloreda 21; LA 
LLÀNTIA 20; Arenys Mar 17;  MATARONESA 
i Poble Sec 16; Santvicentí 15; Premià Dalt 
14, La Salut 13, PLA D'EN BOET i ROCAFON-
DA 10; Calella i Pomar 9; Vilassar Mar B 8.

13a jornada (25/26 novembre)
PLA BOET - Premià Dalt  (DG 12:30 h) 
MATARONESA - Vilassar B  (DS 18:30 h) 
Young Talent- MOLINOS  (DS 20 h)
ROCAFONDA - Calella (DG 11:45 h)
Santvicentí- CIRERA (DG 12 h)
Singuelrín - LA LLÀNTIA (DG 12 h) 

Una altra jornada sense derbis
Aquest cap de setmana tampoc hi ha 
derbis i juguen a casa els tres equips en 
pitjor situació a la classificació buscant 
tres punts que els permetin anar cap 
amunt. Destaca el Rocafonda - Calella, 
"revenja" del darrer partit de la tempo-
rada passada a 4a Catalana.

AELL Cerdanyola con-
tinua líder
9a jornada (19 novembre)
ROCAFONDA B  - Pineda ........................... 3-2
AEiLL CERDANYOLA - Alella .....................4-1
Aresny Munt- JUVENTUS  ......................... 1-2
JUVESPORT - MATARÓ ATH. ....................2-0
MOLINOS B - Tiana...................................... 1-7
Classificació
CERDANYOLA AEiLL 22; Premià Dalt C 21; 
Tiana 18; JUVESPORT 16; ROCAFONDA B i 
JUVENTUS 15; Pineda 12; Canet 10; Alella 
i MOLINOS B 9; Sant Pol B 7; MATARÓ 
ATH.6;  Dosrius, 3; Arenys Munt 0.
Aquest cap de setmana destaquem el 
derbi del dissabte a les 16 hores a Can 
Xalant entre Juventus i Rocafonda B.

 Amb 16 punts de 18 quasi fan el ple

1  MOLINOS

1  SINGUERLÍN

MOLINOS: Ramos, Marc, Abel Moreno, 
Héctor, Artero, Rubén Moreno (Borrego 
85'), Gorka (Keita 24'), Isra, Sergio 
Cobo, Augusto, Manrique (Sotillo 46'),

Interessant i disputat partit entre dos 
equips que lluiten pel segon lloc. L'equip 
local es va avançar a poc per al descans 
amb gol de Sergio Cobo. A la represa els co-
lomencs van buscar l'empat, i el van trobar 
a falta d'un quart d'hora per acabar.

El partit va ser vibrant i l'equip verd el va re-
soldre amb quatre gols –Ibu (2), Seidou i Said– 
en mitja hora a la represa, després d'haver 
arribat al descans amb 0-1. D'aquesta manera 
es refan de la golejada patida a Cirera.

Quarta Catalana

Un gol de vaselina d'Àxel a les acaballes de 
la primera part va plasmar la superioritat 
arlequinada. Després a la represa els 
arenyencs van fer un joc més directe i la 
Mataronesa va patir per mantenir el triomf.

L'equip blanc-i-negre va guanyar gràcies a 
una gran primera part, arribant al descans 
amb 2-0 (gols de Brassier i Dembo). A poc 
de la represa Águila va sentenciar.

4  LA LLÀNTIA

3  CABRILS

LA LLÀNTIA: Lloret, Serrano, Llavero, 
Kanteh (Bertolín 46'), Ibra Cámara, 
Vega (Arafan 58'), Ibu (Omar 75'), Je-
rreh, Salvia, Seidou (Yusupha 84'), Said.

0  ARENYS MAR

1  MATARONESA

MATARONESA: Pol, Hidalgo (Moya 
68’), Navarro, Cobos (Cristian 89’), Aitor 
(Edu 61’), Espin, Nogales (Peque 61’),  
Axel (Ibra 61’), Nabil, Marcelo, Carlos, 
Ariel i Marcos.

3  ROCAFONDA

0  SANTVICENTÍ

ROCAFONDA: Mérida, Benguerel 
(Escoruela 58'), Rosa, Gerard Almazán, 
Marc Bou, Águila (Bakary 65'), Brassier, 
Dembo, Paby, Francisco, Anas.

1  LA SALUT

2  CIRERA

CIRERA: Jan Pol, Isaac, Albertito, 
Kaddour, Ximillo (Pol Esperalba 78'), 
Izar (Cristian Romero 86'), Baba (Joel 
67'), Peque, Álvaro Yustos, Joan (Matas 
86'), Aleix Tarrés (Othman 78').

El Cirera es va avançar amb gol d'Izar 
als 35', però abans del descans va rebre 
l'empat. Després partit d'anada i tornada, 
amb moltes ocasions, i resolt per Joan als 
77' amb una rematada de cap. 

El Molinos l'únic que no va guanyar. | D.F

2  VILASSAR B

3  PLA D'EN BOET

PLA D'EN BOET: Jairo, Javi, Lluc, 
Collado, Carrasco, Valencia (Cortés 76'), 
Marc Pérez (Carlos González 59'), Eric, 
Elías (Valle 85'), Miquel (Reyes 89'), 
Moussa.

Tercera victòria consecutiva del Pla d'en 
Boet. Dos gols ràpids de Moussa van enca-
rrilar el triomf. A la represa van empatar  
els locals i va sentenciar Miquel faltant 14'.
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Drakeford, novament decisiu. | D.F

Els de Peña aconsegueixen 
una gran victòria a la pròrro-
ga que trenca la mala ratxa

El Mataró Parc Boet tenia un partit 
molt important a casa per trencar 
amb la ratxa de derrotes que l’ha-
vien fet apropar a la part baixa de 
la taula classificatòria. El seu rival, 
el Tarragona, no era precisament el 
candidat ideal per canviar aques-
ta ratxa, però el conjunt d’Alberto 
Peña va saber superar les adversi-
tats i després d’aconseguir forçar 
la pròrroga, va acabar enduent-se 

la victòria al temps extra.
Marc Rubio va ser vital recupe-

rant les seves millors sensacions, 
ven secundat, novament, per un 
magnífic Drakeford.

90 MATARÓ PARC BOET

77 TARRAGONA

MATARÓ PARC BOET: Vázquez (2), 
Drakeford (17), Canals, Hermoso (5), Naha-
rro (7), Franch (4), Corella (14), Mañes (12) 
i Forcada (6). 15 de 37 en tirs de 2, 9 de 24 
en tirs de 3 i 10 de 18 en tirs lliures.

PARCIALS: 18-18,11-14,17-18,24-20 i 20-7.

El Mataró Feimat no pot superar el Mollet

El Mataró Parc Boet trenca la mala 
ratxa contra el Tarragona

Els mataronins cauen a 
Mollet contra un dels millors 
equips del seu grup 

El Mataró Feimat afrontava una 
prova molt complicada a la pista 
del Mollet –que era un dels 5 lí-
ders de la categoria– i els de Charly 
Giralt, tot i lluitar-ho fins al final, 

no es van poder endur la victòria 
del Vallès en un partit molt igualat 
en tot moment.

De fet, els grocs van començar 
millor, aconseguint acabar el pri-
mer quart per davant al marcador. 
Tot i que, poc a poc, el Mollet va 
anar capgirant l'enfrontament fins 
a aconseguir la victòria.

LLIGA EBA 
- Grup C - A

El Masnou continua 
sense afluixar 
Jornada 9 (18 i 19 de novembre)
Sant Adrià - Castelldefels ...............72-79
EL MASNOU - Quart ...........................72-64
MATARÓ PARC BOET - Tarragona ...90-77 
Menorca - Colblanc ...........................62-57
Tortosa - Roser ...................................71-67
Girona - Sant Josep ......................... 82-66
ARENYS - Barberà ............................. 66-61

Classificació 
EL MASNOU, 16; Girona, 15; Sant Adrià, 
ARENYS i Menorca, 14; Collblanc (-1 
partit), Tarragona (-1 partit), Sant Josep 
(-1 partit), Castelldefels, MATARÓ PARC 
BOET i Tortosa, 13; Quart (-1 partit), 12; i 
Barberà i Roser, 10.

Jornada 10 (25 i 26 de novembre)
El Mataró Parc Boet visitarà la pista 
Quart aquest diumenge a les 17:00h. 
Serà un partit important per als mata-
ronins contra un rival directe de la part 
baixa de la taula.

Vic, Pardinyes Lleida i 
Mollet es queden sols
Jornada 9 (18 i 19 de novembre)
Igualada - Valls ................................. 99-70
Pardinyes Lleida - Salt .................... 75-56
Cerdanyola - Cornellà ..................... 52-69
Olivar - Palma .................................... 84-79
Mollet - MATARÓ FEIMAT ...................78-71
Castellbisbal - JAC Sants ................65-79
Vic - Andorra "B".............................. 90-57

Classificació 
Vic, Pardinyes-Lleida i Mollet, 16; Iguala-
da, Palma i Valls, 15; MATARÓ FEIMAT, 14; 
Olivar i Cornellà, 13; Salt, Castellbisbal i 
Cerdanyola, 12; JAC Sants, 11; i Andorra 
"B", 9.
 
Jornada 10 (25 i 26 de novembre)
El Mataró Feimat rebrà la visita del 
Castellbisbal aquest diumege 26 a les 
18:00h, en un partit on els mataronins 
buscaran la victòria davant un rival que 
ocupa la zona baixa, tot i que només 
amb 2 victòries menys que el conjunt de 
charly Giralt. El triomf suposaria tornar 
a aproximar-se a la zona alta de la taula.

- Grup C - B

78 MOLLET

71  MATARÓ FEIMAT

MATARÓ FEIMAT: Solé (12), Sola, 
Serratacó (17), Cabrera (14), Rodríguez (3), 
Ventura (5), Ariño (9), Romero (6), Espiga 
(3), Tardio (2) i Ysarn. 15 de 32 en tirs de 2, 
9 de 29 en tirs de 3 i 14 de 26 en tirs d'1.

PARCIALS: 18-19, 27-20, 12-17 i 21-15.
Derrota ajustada groga. | ARXIU
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Tercera victòria consecutiva. | ARXIU

El Gress Platges de Mataró va su-
mar la seva tercera victòria conse-
cutiva, després d'aconseguir una 
gran victòria al Palau Josep Mora 
davant del Bencriada de Banyoles.

Les mataronines van imposar-se 

des del primer quart i malgrat la re-
sistència visitant al segon, després 
del descans el parcial groc ja es va 
convertir en una llosa insalvable per 
al conjunt banyolí, deixant les ma-
taronines a una victòria dels líders.

C. CATALUNYA 
- GRUP 2 -

Quàdruple empat a la 
primera posició entre 
Viladecans, Hospitalet, 
Gramenet i Boet
10a jornada (18 i 19 de novembre)
Molins - Gramenet ........................... 44-45
GRESS PL. MATARÓ - Banyoles ...... 58-42
Viladecans - Hospitalet ...................70-57
Roser - M. PARC DORI D. BOET ....... 38-63
Descansa: Igualada

Classificació 
Viladecans, Hospitalet, Gramenet i 
MATARÓ PARC DORI DORI BOET, 16; GRESS 
PLATGES DE MATARÓ, 15; Roser, 11; i Mol-
ins, Igualada (-1 partit) i Banyoles, 10.

11a jornada (25 i 26 de novembre)
En aquesta segona jornada de la 
segona volta de la competició, el Mataró 
Parc Dori Dori Boet li toca descansar, 
esperant que els resultats l'afavoreixin 
de cara a poder seguir assaltant les 
primeres posicions del grup.
D'altra banda, el Gress Platges de 
Mataró buscarà sumar la seva quarta 
victòria consecutiva quan visiti la pista 
de l'Hospitalet. Un partit molt difícil 
davant d'un dels quatre líders del grup 
de Copa Catalunya. Un partit que també 
permetria a les grogues empatar amb 
aquest equip –que sembla haver baixat 
una mica les darreres setmanes– ja que 
només es troben amb una sola victòria 
menys a la taula classificatòria.

Exhibició del Gress Platges de 
Mataró davant del Molins

38 ROSER

63  M. PARC DORI D. BOET

MATARÓ PARC DORI DORI BOET: Jo-
nes (14), Gibert (7), Chacón (9), Barbe-
na, Graupera (8), Solé, Rovira (1), Ruano 
(15), Massuet, Girabal (4), Giménez (5) i 
Latorre. 15 de 27 en tirs de 2, 5 de 14 en 
tirs de 3 i 18 de 29 en tirs d'1.

PARCIALS: 9-20, 10-12, 10-15 i 9-16.

El Mataró Parc Dori Dori Boet vi-
sitava la pista del Roser barceloní, 
amb la intenció de començar la 
segona volta amb una victòria, i 
així ho va fer.

Les de Jordi Vizcaino van ser su-
periors en tot moment, demostarnt 
la posició de cada equip a la taula . 
La victòria, a més a més, permet a 
les taronges empatar amb el grup 
capdavanter de la classificació.

que acompanyats dels seus famili-
ars van celebrar el 90è aniversari 
de la Secció Esportiva del Centre 
Catòlic de Mataró.

58 GRESS P. DE MATARÓ

42 BANYOLES

GRESS PLATGES DE MATARÓ: 
Gómez, Cuní (3), Balmes (2), Coll (1), 
Magriñá (12), del Moral (9), Harris (14), 
Luceño, Washington (8) i Murat (9). 16 
de 39 en tirs de 2, 6 de 21 en tirs de 3 i 
8 d’11 en tirs lliures.

PARCIALS: 17-11, 6-10, 21-9 i 14-12.

El Boet molt superior al Roser

El passat diumenge va tenir lloc al 
Palau Josep Mora, la presentació 
dels 36 equips i l'Escola de Bàsquet, 
prop d'un total de 500 esportistes 

El Centre Catòlic Unió Esportiva 
Mataró celebra la presentació
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El diumenge 19 de novembre es va realitzar 
a Barcelona el Campionat de Catalunya 
infantil de combat amb una participació 
d'uns 700 competidors de tota Catalunya i 
Andorra. El campionat es divideix per anys, 
pes i sexe des de l'any 2003 al 2009.
El club mataroní CD Tonbal va aconseguir 
quatre medalles: Wail Eddehi (31 kg) or, 
Aritz El Aulei i Carlota Hidalgo plata i 
Sergi Serpukhovitnov bronze. I el Hwarang 
Mataró en va guanyar vuit: Unai Jiménez 
i Dario Garcia or, Lorien Gómez, Héctor 
Fernàndez i Izan Palomo plata, Kilian Blaya, 
Abel Vallecillo i Lucas Guirao bronze.

Fotografia de família de tots els premiats. | CEDIDA

Guillem Pujol va ser el cam-
pió masculí de la passada 
temporada i Berta Cantó la 3a 
en noies

El passat dia 7 de novembre es va 
celebrar a Can Serra –la seu cen-
tral de la Diputació de Barcelona– 
la presentació del Circuit Català 
de Trofeus de Natació-Gran Premi 
Diputació de Barcelona d'aquesta 
temporada. I en aquest acte es van 
repartir els Trofeus corresponents 
a la passada temporada i entre els 
guardonats van ser-hi dos nedadors 
del Torrot-Centre Natació Mataró: 
en categoria masculina Guillem 
Pujol, que va ser el campió, i en 
categoria femenina Berta Cantó 
que va acabar en tercer lloc.

Bones actuacions a Manresa
El passat dia 5 ja va començar 
a Manresa el nou Circuit Català 
de Trofeus de Natació amb el 61è 
Trofeu Fèlix Serra Santamans. Dins 
la bona actuació general de tota 
la representació del CN Mataró 
cal destacar el 1r lloc de Guillem 
Pujol en els 1500 metres lliures, i 
els rècords assolits per Jan Giralt 
en 200 metres esquena, prova en 
la qual acabà primer, i en 50 metres 
esquena, on va acabar en 2n lloc.

Roger Rabassa i Guillem Pujol 
destaquen a Madeira
El passat 28 d'octubre Roger 
Rabassa i Guillem Pujol van parti-
cipar a la prova de llarga distància a 

Madeira en la IV Island International 
Swin Marathon que enfrontava ne-
dadors de Portugal i Espanya. Els 
dos nedadors del Centre van ocu-
par les dues primeres places: en 
Roger primer i en Guillem segon, 
reafirmant una vegada més la seva 
qualitat en proves de llarga distàn-
cia en aigües obertes.

Roger Rabassa i Guillem Pujol. | CNM

El club mataroní entra per 
primera vegada en el podi del 
barem català de clubs

El Centre Natació Mataró ha es-
tat considerat el tercer club de la 
Federació Catalana de Natació en 
el barem de clubs que estableix 
aquesta federació cada temporada 
i tenint en compte totes les secci-
ons dels diferents clubs i puntuant 
totes les lligues tant masculines 
com femenines de les diferents 
especialitats.

D'aquesta manera el CNM per 
primera vegada a la història, forma 

part dels clubs que han pujat al 
podi, assolint la 3a posició gene-
ral. Aquesta puntuació ressalta la 
gran feina portada a terme des dels 
equips de la base fins als equips ab-
soluts, on s'han aconseguit grans 
classificacions en les respectives 
lligues.

La secció més destacada ha estat la de 
waterpolo, en 2n lloc general. La de natació 
ha acabat en 3r lloc i la d'Aigües Obertes en 
4t lloc. La nova secció de Natació Artística 
del Centre, la temporada passada AN Sincro 
Mataró, ha acabat en 27è lloc.

Medalles infantils 
mataronines

el Esporttot POLIESPORTIU

Premis de Guillem Pujol i Berta 
Cantó al Circuit Català de Natació

El CN Mataró tercer club de la 
Fed. Catalana de Natació
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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 

Paddington 2  12:00  16:00  18:10

 [dv.-dg.] 19:10        [En català] 12:20  17:00  20:25

Saw VIII  12:00  16:00  18:30  20:40  22:50  01:00

Asesinato en el Orient Express  

 12:00  17:00  18:00  19:30    20:20  22:00  22:45  00:30

  [En VOSE dm.]  22:20            [En VOSE]  12:15

Con los brazos abiertos 16:00  20:40  22:40  00:40

 [dv.+dl.-dj.] 18:10

Una razón para vivir 16:00  [dv.-dg.+dm.-dc.] 22:30 [dl.-dj.] 20:00

La liga de la justicia 12:00  00:30 

 [dv.-dg.] 16:30  18:10  19:00  22:00      [dv.-dg.+dc.] 20:10 

 [dl.-dj.] 17:00  19:30  22:00      [VOSE dm.]  20:00      [VOSE]  12:15

El autor 22:00  00:25        [dv.+dl.-dj.] 16:30       [dl.-dj.] 19:15

Feliz dia de tu muerte 16:00  18:00  20:20  22:25  00:30

La librería 12:00  20:00  22:30  00:50         [dl.-dj.] 18:10

Yo-Kai Watch. La película 12:15  17:50

Thor: Tagnarok 16:30  22:00  00:40      

 [dv.-dl.-dj.] 16:00       [dl.-dj.] 19:10        [dv.-dg.] 19:15

El secreto de los Marrowbone 

 18:00  20:10  22:30  00:50           [dv. + dl.-dj.] 15:50

American Assassin     00:50  [dl.+dj.] 22:30   Oro 15:50  22:35

El pequeño vampiro               15:50      Geostorm 00:50   

Toc Toc    [dv. + dl.-dj.] 15:50    Operación cacahuete 2 12:00

Deep                   12:00  17:55         Tadeo Jones 2 12:00  15:50 

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

Su mejor historia 18:00 (25 i 27 nov.)

Toc toc 20:15 (25 i 27 nov.)

Ocine Arenys
93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

Paddington 2  16:15  18:30  20:00          [dv.+ dl.-dj.] 18:15

Saw VIII  16:15  18:15  20:30  22:30          [dv.+ dl.-dj.] 18:00

Asesinato en el Orient Express  16:00  18:10  20:20  22:30

La liga de la justicia 16:00  18:15  19:30  20:15  22:30          [dv.+ 

dl.-dj.] 20:00

Con los brazos abiertos 16:00  18:00

Oro 22:30

La librería 16:00  18:10  20:20

Feliz día de tu muerte 20:40  22:30          [dv.+ dl.-dj.] 20:30

Deep 17:45

El pequeño vampiro 16:00 

El secreto de Marrowbone 20:15  22:30

Thor: Ragnarok 17:45  22:20

Toc Toc 22:15    

Tadeo Jones 2 16:00

Cinemes
www.totmataro.cat/cinema
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 Jupiter’s Moon de Kornél 
Mundruczó, millor pel·lícula i mi-
llors efectes especials en el recentl 
50è Festival de Cinema de Sitges,  
combina, en un difícil equilibri, 
el realisme i el fantàstic. El seu 
protagonista, el jove refugiat sirià 
Aryan (Zsombor Jéger) és disparat 
al traspassar la frontera i quan és 
malferit descobreix per sorpresa 
que pot levitar. Aryan serà aju-
dat per un metge d’hospital, Stern 
(Merab Ninidze), un personatge 
desenganyat i cínic, que sembla 
que el protegeix però que en rea-
litat l’utilitza com si fos un negoci 
com una espècie de reclam de fe 
per a una societat descreguda.

L’àngel de l’anunciació

     Un fi lm molt benintencionat 
que s’atreveix a parlar dels mals del 
nostre temps tot denunciant una 
societat autoritària i parafeixista, 
una especulació d’arrel orwellia-
na, però que un excés d’espiri-
tualitat acaba danyant l’atrevida 
proposta. Una faula futurista que, 
gràcies als superpoders de Aryan, 
fl irteja també amb el cinema de 
superherois, tot i estar ancorada 
en la realitat de la societat honga-
resa. Una mirada local que es fa 
extrapolable alhora a la mateixa 
societat europea quan es serveix 
de la forçada analogia astrològica 
del títol original del fi lm, una lluna 
descoberta i batejada per Galileu.

  

Pregunta de la setmana
El guió de quina pel·lícula va 
suposar el primer Òscar de Ben 
Affleck?

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

Resposta del núm. 1794
"Easy A"

Guanyadors:
· José García Giménez
· Thaïs Herrera Vilchez

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

“Jupiter’s moon” de Kornél Mundruczó

núm. 1796 del 24 al 30 de novembre de 2017
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Cinemes Les estrenes núm. 1796 del 24 al 30 de novembre de 2017

ASESINATO EN EL ORIENT 
EXPRESS

El detectiu Belga Hercules Poirot s'ocupa 
d'investigar un assassinat a bord del 
llegendari tren Orient Express. Tots els 
passatgers són sospitosos de l'homicidi i 
descobrir qui ha estat és el seu objectiu. 
Direcció:  Kenneth Branagh
Intèrprets: Kenneth Branagh,  Penélope 
Cruz,  Willem Dafoe
116min

SAW VIII

En Jigsaw ha tornat i es proposa raptar a 
cinc persones, les quals seran enfrontades a 
diversos jocs esgarrifosos per castigar-los dels 
seus delictes. Paral·lelament, uns investigadors 
intenten trobar i capturar l'assassí, amb la 
sospita que el responsable pot ser algú d'ells. 
Direcció: Michael Spierig, Peter Spierig,
Intèrprets: Matt Passmore, Callum Keith 
Rennie, Clé Bennett
91min

PADDINGTON 2

L'ós Paddington viu feliç a casa de la fa-
mília Brown i per l'aniversari de la seva 
tieta es proposa fer-li el regal perfecte: 
un llibre pop-up. Per comprar-lo haurà 
de fer diversos treballs estranys fins que  
un dia algú roba el llibre. 
Direcció: Paul King
Intèrprets: Hugh Grant, Hugh Bonnevi-
lle, Sally Hawkins
95min

EN REALIDAD, 
NUNCA ESTUVISTE AQUÍ

Un antic veterà de guerra solitari dedica 
el seu temps i es guanya la vida salvant 
dones explotades sexualment. Un dia rep 
la trucada d'un polític perquè la seva 
filla ha estat segrestada.
Direcció: Lynne Ramsay
Intèrprets:  Joaquin Phoenix,  Alessan-
dro Nivola,  John Doman
95min

TIERRA FIRME

L'Eva té 38 anys i sent por perquè el seu rellot-
ge biològic es pari per sempre. La seva parella, 
la Kat, no vol que res trenqui la vida lliure a 
bord d'un vaixell a Londres. Un amic les visita 
i l'Eva el veu com un donant potencial per 
deixar-la embarassada i a ell li agrada la idea. 
Direcció: Carlos Marques-Marcet
Intèrprets: Oona Chaplin,  Natalia Tena,  
David Verdaguer
115min

6 DÍAS

L'any 1980 uns terroristes prenen 
l'ambaixada iraniana de Londres amb 
25 persones dins. Volen la llibertat de 91 
presos i que el segrest es retransmeti 
en directe. Sis dies de patiment mentre 
l'exèrcit vol assaltar l'ambaixada.
Direcció: Toa Fraser
Intèrprets: Jamie Bell,  Abbie Cornish,  
Mark Strong
94min

La cartellera dels "cines" sempre a un 
clic a www.totmataro.cat/cinema
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Joan López fent classes de català

Mataró compta, des de l’any passat, amb el Punt del 
Voluntariat dirigit tant a informar i acompanyar a les 
persones interessades en realitzar voluntariat, com a 
entitats de Mataró que tenen o volen tenir projectes 
de voluntariat. El punt té un espai presencial d’atenció 
els dimarts i els dijous al matí al Centre Cívic Cabot 
i Barba i també una web (www.mataro.cat/entitats). 
Pot ser un bon punt de partida per conèixer quines 
són algunes de les opcions i entitats amb les que 
treballar de forma desinteressada. Per defi nició, tots 
els col·lectius necessiten sempre de més gent, més 
dedicació, més hores i més voluntariat. 

N'és una mostra per exemple Càritas Interparroquial 
amb els que entrem en una de les classes de català 
que en Joan fa per a nouvinguts. Està intentat fer 
aprendre les bases d'una conversa bàsica a un grup 
on hi ha adults provinents d'Ucraïna, el Marroc, el 
Pakistan, Gàmbia o Laos. És professor jubilat i se-
gueix un programa educatiu adaptat per tal que els 
estudiants agafi n patrons de conversa bàsics: "En 
aquest cas són classes per gent alfabetitzada en el 
seu idioma a qui donem eines de relació en català". 

A 
vui parlem amb la Rosa, en Josep 
Maria, en Marcel i en Joan. Però po-
dríem parlar amb desenes d'exem-
ples de voluntaris mataronins. De 

persones com ells n'hi ha centenars: gent amb 
vocació de servei, amb dedicació desinteressa-
da a tot tipus d'iniciatives socials o culturals. 
Representen un dels pilars associatius de la 
ciutat i cada any a fi nals de novembre la seva 
feina es posa en valor coincidint amb el Dia 
Internacional del Voluntariat. L'antiga Setmana 
del Voluntariat es manté en programa però ara 
quasi abraça un mes: dies i més dies, activitats i 
més activitats que han de servir per visualitzar 
la tasca de diverses entitats a la ciutat. De to-
tes les tasques voluntarioses que es fan n'hem 
volgut conèixer quatre per tal d'aprendre amb 
elles quin és l'enriquiment mutu i el valor real 
de fer de voluntari a casa nostra. 

Una tasca
indispensableREPORTATGE

Text: Cugat Comas

Fotos: Daniel Ferrer

El voluntariat mataroní reivindica la feina 
quotidiana que fa en motiu del Dia Internacional
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Encomanant 
l'amor per llegir
El Projecte Lexcit es fa a la xarxa 
de Bibilioteques de Mataró ges-
tionat per Fundació Hospital. Un 
cop a la setmana, una persona de 
manera voluntària comparteix amb 
un alumne una hora de lectura. És 
un projecte que té per objectiu 
incrementar l’èxit educatiu dels 
infants a través del treball per la 
millora de la seva comprensió lec-
tora. És el tercer any que la Rosa 
hi pren part.

És un programa en conveni amb el Centre de 
Normalització Lingüística que en cap cas és una es-
cola d'adults. Més de setanta persones assisteixen 
a les diferents sessions d'una hora, amb nivells dife-
rents. En Joan espera que les classes siguin "l'inici 
de més, que aprenguin i se sentin la llengua pròpia". 
És una de les moltes activitats que conviuen un di-
mecres al matí a la parròquia de Sant Pau. 

Els dijous, en canvi, és el dia que la Rosa queda 
amb la Sohaila a la Biblioteca Antoni Comas. És el 
tercer any que és voluntària del projecte Lexcit i ens 
explica que "estem plegades durant una hora, amb un 
llibre, i la meva feina és fer-li agafar estimació pels 
llibres i per la lectura".  La Rosa recomana ajudar en 
aquest programa "a gent a qui li agradi tractar amb 
els nanos i la lectura" i explica com "més que agafar 

llibres per llegir els escollim com excusa per jugar, 
parlar i descobrir". La mateixa biblioteca supervisa 
un programa encaminat a despertar aquest interès 
per consolidar l'hàbit lector.

Conversa distesa

La conversa és el millor aliat perquè en Tomàs millori 
el coneixement del seu català. Queda cada dilluns 
amb en Josep Maria, professor jubilat i que des de 
llavors col·labora amb el Consorci de Normalització 
Lingüística. La cita pot ser a casa d'en Tomàs o en 
un bar de la conversa, i en van sortint aprenentatges 
que l'alumne recull a la seva llibreta d'apunts. "Hi ha 
parelles amb nivells diferents però sempre, en totes 

Netejant els 
boscos en grup
El Projecte 9 Bosc va néixer per 
prendre cura del nostre entorn 
natural amb la fi nalitat de nete-
jar boscos propers a les ciutats 
on vivim de residus abocats per 
les persones. Les seves jornades 
periòdiques acaben amb quilos 
i quilos de deixalles extretes del 
medi natural i en Marcel és un dels 
voluntaris que mai fallen a les se-
ves crides. Diumenge passat van 
netejar el voral de Can Bruguera.

Reportatge
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les converses, hi ha coneixement mutu i identifi quem 
errors o coses no ben dites", explica en Josep Maria.

El darrer exemple de voluntariat ens porta fi ns a 
en Marcel. És un habitual de les crides del programa 
9bosc de la Fundació Lotus Blau. La neteja de diu-
menge passat, a Can Bruguera va reunir més de 80 
voluntaris netejant el bosc, repartits en tres zones, 
segons la difi cultat. Després d'esmorzar es van di-
vidir en grups, el més nombrós era el familiar entre 
35 i 40 persones entre adults i infants i van recollir 
força quilos de deixalles.  "És una tasca que fem per 
millorar l'entorn, el paisatge i conscienciar que la gent 
no llenci les deixalles de forma descontrolada", diu.

Aquests són quatre exemples, una peti-
ta mostra de molts. El Punt del Voluntariat de 

Ensenyant el 
català bàsic
A les instal·lacions de Càritas In-
terparroquial fan classes setmanals 
de català, per a diferents grups de 
nouvinguts amb el propòsit que la 
llengua els sigui útil pel dia a dia, 
per poder-se relacionar i també 
per poder fer el salt a una for-
mació més reglada. Són cursos 
seguint una metodologia pròpia 
adaptada per en Joan des de fa 
sis anys, enfocada a un català de 
conversa. Són un èxit.

Xerrar per 
corregir errors
L’objectiu general del programa 
Voluntariat per la llengua és fa-
cilitar a les persones que tenen 
coneixements bàsics de català la 
pràctica d’aquesta llengua en con-
textos reals de forma relaxada, per 
tal que es decideixin a parlar-la.  
Un exemple de parella lingüística 
és la d'en Josep Maria i en Tomàs, 
que queden una hora a la setma-
na. L'exprofessor atura la tertúlia 
per identifi car els errors comesos.

l'Ajuntament pot adreçar els mataronins cap a al-
gun dels programes o entitats. En tots quatre ca-
sos –així ho asseguren– ho recomanen del tot.

Festa del Voluntariat

L’acte central de la campanya “Fem voluntariat, fes 
voluntariat” engegada aquest fi nal de novembre és 
la Festa del Voluntariat que se celebrarà el dijous 30 
de novembre al Casal l'Aliança. Pretén ser una vet-
llada festiva per reconèixer la tasca de les persones 
que realitzen voluntariat a la ciutat i per visualitzar 
els projectes d’aquest àmbit a Mataró. Serà un bon 
moment perquè totes aquelles persones que tinguin 
la inquietud de fer voluntariat coneguin la tasca de les 
diferents entitats i així s’engresquin a participar-hi. 

núm. 1776 del 16 al 22 de juny de 2017
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Av. Jaume Recoder 46
Mataró
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Més de vint anys líders en contenidors
Containers y transportes López Veraguas e hijos és una empresa experimentada en el 
sector que ha incorporat un servei de selecció de residus per cuidar el medi ambient 

Empreses: Redacció 

  L'empresa familiar 'Containers 
y transportes López Veraguas e 
hijos' es dedica des de fa més 
de dues dècades al transport de 
contenidors de mides diverses, 
de saques que recullen runes als 
carrers i tot tipus d'àrids pel jardí, 
la decoració, entre altres tipus de 
sorra. Ara destaquen per ser de les 
poques empreses del seu sector 
que destria els productes abans de 
portar-los a l'abocador per tal de 
reciclar la quantitat més elevada 
possible de residus, una iniciativa 
que benefi cia a l'interès general i 

al medi ambient. Darrerament han 
incorporat un servei de triatge de 
residus per cuidar el medi ambi-
ent. Així ho explica Rosa López, 
copropietària de l'empresa, la qual 

destaca que “no només portem 
els residus a l'abocador, sinó que 
els destriem per reciclar al màxim 
possible”. Per fer-ho, es van do-
nar d'alta a l'Agència Catalana de 

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

SERVICIO EXPRESS
DESATASCOS, LIMPIEZA E
INSPECCIÓN DE TUBERIAS

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

+ IVA

PG
F A Ç A N E S

Av. Jaume Recoder 46
Mataró

Empresa
Familiar

apgfachadas@gmail.com

T. 931 253 298
M. 658 767 116
M. 651 350 101

www.apgfachadas.es

G

ARANTIA
G

ARANTIA

10
anys

ITE
Inspecció Tècnica
de l’Edifici

Fem:

FI
NA

NÇAMEN
T

FINANÇAMEN
T

FINANCERA
PG

F A Ç A N E S

Residus i després de completar els 
passos necessaris ja poden realit-
zar aquesta acció benefi ciosa pel 
medi ambient.

El valor afegit de l'experiència
'Containers y transportes López 
Veraguas e hijos' treballa per a la 
construcció, el sector de la jar-
dineria i altres indústries prin-
cipalment al Maresme, al Vallès 
i al Barcelonès. Una empresa fa-
miliar que va fundar el pare dels 
actuals propietaris i que compta 
amb una llarga experiència. És 
gràcies a aquesta que són capaços 
de resoldre amb facilitat els dub-
tes i problemes dels seus clients. 
Amb disponibilitat completa, ex-
periència i moltes ganes d'oferir 
el millor servei, els treballadors 
de l'empresa treballen des de fa 
molts anys per oferir un transport 
complet i a mida.

Més informació

Més informació, serveis 
i contacte directe amb 
l'empresa al seu web 
www.containersytrans-
portesveraguas.com

El caganer de Josep Puig i Cadafalch Cedida 

La figura ha estat elaborada per la terrisseria Caganers 
de Caldes amb motiu de l'any Puig i Cadafalch

Un caganer de Josep Puig 
i Cadafalch

 Alguns pessebres podran lluir 
un nou caganer d'allò més original 
perquè, coincidint amb l’any Puig 
i Cadafalch, la terrisseria Caganers 
de Caldes ha modelat la fi gureta 
de l'arquitecte mataroní fent de 
caganer ara que s'acosten les fes-
tes de Nadal. 

La terrisseria ha dissenyat el 
personatge mataroní il·lustre sub-
jectant un plànol per simbolit-
zar la seva professió d'arquitecte. 
Aquest plànol mostra les quatre 
grans columnes jòniques de la gran 
plaça de l’Exposició de Barcelona 
a Montjuïc.
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La Setmana de l'emeprenedoria és iniciativa del Consell Comarcal Daniel Ferrer 

El Pati del Cafè Nou, el Centre Cívic Rocafonda i Can 
Fugarolas s'incorporen com a nous escenaris

La XV Setmana de l'Emprenedoria al Maresme 
aporta formació i reciclatge de coneixement

  Arriba a la comarca la Setmana 
de l'Emprenedoria amb un con-
junt de càpsules formatives que 
volen facilitar el dia a dia dels em-
prenedors i emprenedores en el 
desenvolupament del seu nego-
ci. En aquesta edició, el Consell 
Comarcal, a més de temes d'inte-
rès general com la fi scalitat, el valor 
de marca o la comunicació, obre 
el ventall a d'altres més concrets 
com l'exportació, el món coope-
ratiu o l'emprenedoria femenina.
La XV Setmana de l'Emprenedo-
ria al Maresme se celebrarà del 27 
de novembre a l'1 de desembre. 

Cada dia s'ofereixen dues píndo-
les formatives per ajudar petites 
empreses, emprenedors i perso-
nes autònomes a actualitzar co-
neixements laborals i millorar la 
seva competitivitat professional. 
L'assistència és gratuïta, però cal 
una inscripció prèvia que s'ha de 
fer emplenant el formulari que 
es pot trobar a la web del Consell 
comarcal (www.ccmaresme.cat).

Eines útils per l'empresari
L'objectiu és facilitar als assistents 
eines útils en tot allò relacionat 
amb l'empresa. A més, afavoreix 

l'ampliació de contactes professi-
onals generadors de negoci. 

Tots els tallers estan impartits 
per professionals en la matèria a 
tractar i estan vinculats a l'àmbit 
empresarial. És una bona oportu-
nitat per reciclar coneixements, 
intercanviar experiències i cercar 
noves línies d'ampliació de negoci. 

La cloenda es realitzarà el di-
vendres dia 1 de desembre amb 
una jornada de Networking que 
consistirà en una trobada amb 
emprenedors i professionals inte-
ressats a interaccionar amb altres 
empreses.| Red

Amb Empenta
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Programa especial per a aturats de més de 30 anys Daniel Ferrer 

El SOM gestiona la subvenció del programa 30 Plus que 
vol inserir un total de 80 persones

Nova línia de subvencions per la contractació 
d'aturats de més de 30 anys 

  El Servei d’Ocupació de Mataró 
(SOM) ofereix una nova línia de 
subvencions, a través del pro-
grama 30 Plus del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya (SOC), 
per afavorir la inserció laboral pri-
oritàriament de persones d’entre 
30 i 45 anys en situació d’atur i 
baix nivell formatiu, tot i que hi 
poden participar també les per-
sones majors de 45 anys. 

 Les empreses que s’hi acullin 
poden sol·licitar una subvenció 
del Salari Mínim Interprofessional 
2017 (707,70 euros) o proporcional 
per als contractes a temps parcial 

de mínim 6 mesos de durada i 
màxim de 9 mesos, que estaran 
sotmesos a una formació a mida 
del lloc de treball. La subvenció 
inclou, a més, el cost de la for-
mació adient al lloc de treball. Els 
contractes a subvencionar poden 
formalitzar-se fi ns al 30 de juny de 
2018 o fi ns que s’esgoti el pressu-
post per a 80 contractes.

Contracte entre 6 i 9 mesos
Les actuacions ocupacionals 
que contempla el programa són 
l’orientació professional, tutoria 
i acompanyament a la inserció de 

les persones participants; la pros-
pecció i l’assessorament d’empre-
ses; l’adquisició d’experiència pro-
fessional mitjançant un contracte 
de treball bonifi cat d’una durada 
mínima de sis mesos i màxima de 
nou mesos i l’adquisició de com-
petències i formació transversal 
vinculada al contracte de treball 
d’entre 60 i 150 hores.

 L’edició anterior d’aquest ma-
teix programa va permetre la con-
tractació subvencionada d'un total 
de 40 persones en empreses de 
Mataró i la comarca del Maresme. 
| Redacció
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COMPRA VENDA

VENDO GOLF 9 años. Perfecto es-
tado. 8000€. 610.505.953
COMPRO PUNTALES, ANDAMIOS, 
tableros, etc. 631.565.231

COMPRA VENDA IMMOBILIARIA

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

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

COMPRAMOS CASAS. Centro de 
Mataró, o garajes, locales, pe-
queños solares, etc. No importa 
estado. Buscamos cualquier sup. 
edificable para promoción de 
viviendas. También Permutas, bus-
cando la mejor rentabilidad para 
Ud. Máxima seriedad y discreción 
demostrada. Pago inmediato con-
tado. Su Casa 93.757.12.82 

TRASPASSOS-LLOGUERS

ALQUILO HABITACIÓN. 674.471.893
SE ALQUILA HABITACIÓN. 
634.986.264 /722.324.274
SRA. CON GATO, busca habi-
tación para alquilar en Mataró 
638.237.770
ALQUILO HABITACIÓN señor. 
611.454.139

TREBALL

SE NECESITA COMERCIAL para 
hostelería, con experiencia, media 
jornada o posibilidad de jornada 
completa, alta S.S., sueldo + 
comisión. Currículum a moreno@
csmhosteleria.com
S'OFEREIX NOIA per cangurar i/o 
donar classes d'anglès a nens i 
nenes de 6 a 14 anys. Interessats 
trucar al 698.591.029 Aina
BUSCO LIMPIEZA. 632.604.247

A TÀCTIC 
NO FEM 
WEBS

FEM MÉS QUE WEBS

www.TACTIC.CAT
- 93 790 97 73 -

TREBALL

PRECISAMOS CONDUCTOR, para 
furgoneta, español. Imprescindible 
experiencia en empresa textil y en 
puesto similar. 602.133.976
NECESSITEM INCORPORAR 
PERSONA a jornada compre-
ta amb nocions d'informàtica. 
Imprescindible carnet, català i bo-
na precència. Interessats enviar 
currículum a santi@m-oliveras.com
EMPRESA DE ELECTRODOMÉSTICOS, 
busca chicas para formarlas en el 
departamento de atención al clien-
te. Posibilidad de compaginar con 
otro trabajo o estudios. Llamar para 
entrevista personal al 692.307.221
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
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
Referencias. Cuido mayores. 
632.897.737
BUSCO LIMPIEZA. 698.553.017
BUSCO TRABAJO CUIDADO per-
sonas mayores, canguro. Horas / 
interna. 698.532.889
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
Experiencia. 667.983.281
CHICA CUIDA MAYORES, limpia. 
632.050.805
NOIA CERCA NETEJA per hores. 
632.665.850 /600.814.930
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza, 
canguro. 600.288.128
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA. 
631.369.922
BUSCO TRABAJO limpieza, cuida-
do personas mayores. 631.312.152
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA, ayu-
dante cocina. 684.132.324
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA, cangu-
ro. 631.300.230
CUIDO PERSONAS MAYORES. 
Experiencia y referencias. 
630.676.587

ECONÒMICS

www.totmataro.cat/economics
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TREBALL

BUSCO TRABAJO INTERNA o por 
horas. 664.013.889

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 
CASAMENTS. SOPRANO posa el 
cant a la teva cerimònia. Fes que 
aquest dia tan especial sigui ino-
blidable. 625.947.230 Rosa
SE HACEN OJALES y se ponen bo-
tones. Tel. 93.790.82.32 
REFORMES DE LA LLAR al millor 
preu. Cuines, banys, terres, etc. Un 
bon equip de professionals al millor 
preu. 677.592.739
PAVIDNET: Neteja, manteniment i 
abrillantats. Pressupost sense com-
promís. 93.757.76.83 /607.249.790 
REFORMAS, OBRAS, REPARACIONES, 
albañilería, electricidad, fonta-
nería, gas, pintura. Económico 
670.232.977
LAMPISTERÍA, FONTANERÍA, 
electricidad, aparatos eléctricos, 
reparación lavadoras, calentadores, 
calderas. 697.725.158
MUDANZAS, PORTES, MONTAJE /
desmontaje muebles. 20€/hora. 
665.118.877 WhatsApp
LAMPISTERÍA FERNÁNDEZ. 
Reparaciones, instalaciones. Agua, 
gas y electricidad. 610.565.628 
/93.799.64.77 /607.194.711
DETECTIVES ZEPOL L.369 
Investigación privada. Mataró. 
93.799.61.61
MASAJE ORIENTAL. C/Iluro 98. 
688.159.295
MUDANCES ECONÒMIQUES. 
692.021.141
BOLETINES, LAMPISTERÍA, 
paletería, reparaciones. 629.232.530

núm. 1796 del 24 al 30 de novembre de 2017www.totmataro.cat/economics PER INSERIR ANUNCIS:  www.totmataro.cat/economics

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

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

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

 EL TOT 1796.indd   7 22/11/17   18:32



felicita en el tot
a qui més estimes

T 93 796 16 42

PROFESSIONALS

PALETA MOLTA EXPERIÈNCIA. 
Econòmic 653.796.506
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados. 
607.480.942
ALBAÑIL ECONÓMICO. 697.685.580

TAROT

TAROT. 806.533.128

VARIS

SEÑOR 72 AÑOS, viudo. Le gustaría 
conocer Señora en situación similar, 
para conocerse. 653.873.365 
BUSCO PAREJA ESTABLE. 
674.471.893 José

CONTACTES

LAIA 45 CATALANA. 687.072.165
LA MEJOR CASA relax de Mataró. 
12 chicas disponibles para tus 
fantasías. www.ScortAbril30.com. 
93.741.63.41 /657.894.558
MERCÈ CATALANA MADURETA. 
Rebo discretament. També sortides. 
Truca'm 602.117.513
MASSATGISTA GUAPÍSSIMA 
667.955.000 Mataró
NIÑA JUGUETONA. Recién llegada. 
Rubia, delgada. Masajes, juguetes, 
fetiches. 631.757.543
JAVI 70 AÑOS, buena posición. 
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
MADURITA VICIOSA, 120 pecho, 
culo XL, servicios sin prisas, com-
pletisima, besucona 612.423.354
VICIO Y PLACER, Verónica, 
completa, besucona. 120 de pecho, 
trato de novio. 698.474.265
EVA, CAÑERA, morbosa viciosa, 
completa, besos con lengua !Te 
haré disfrutar a tope! 688.237.573
RUSA 27 AÑOS, preciosa rubia, 
delgadita, elegante, dulce, cariñosa, 
simpática, servicios completitos 
693.966.031
MASAJE CUERPO ENTERO. 30€ 
hora. Rocafonda. 688.192.012
MASAJE. ZONA PL. Catalunya. 
2 chicas coreanas. También a 
domicilio. 615.719.971

Econòmics
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els millors projectes d’un concurs 
d’idees sobre la recuperació de la 
Muralla d’en Titus de Mataró per 
revitalitzar el centre històric de 
la ciutat i la recuperació del pa-
trimoni de la muralla. El jurat de 
la 14a edició ha decidit atorgar el 
premi als dos projectes següents: 
'L’adarb de Migjorn', dels arqui-
tectes Jordi Peralta i Alexandra 
Quesada i 'Obrint pas de Santa 
Anna a Can Xammar', dels arqui-
tectes Xavier Pous, Marc Peralta, 
Marta Salomó i Gaspar Bosch. 

5a Mostra d'Arquitectura
En aquesta 5a edició de la Mostra 
d'Ar qui tectura del Maresme, i 
d’acord amb les modalitats esta-
blertes, el jurat ha mencionat di-
verses obres i projectes. En desta-
quen la Casa amb jardí sostingut de 
Sant Andreu de Llavaneres; l'edi-
fi cació terciària industrial aïllada 
de Mataró; la coberta de la pista 
poliesportiva del CEIP Bernat de 
Riudemeia d’Argentona i la inter-
venció de restauració de la Casa 
Coll i Regàs, entre d'altres.| Laia Mulà

 La Casa Coll i Regàs va acollir 
l’acte de lliurament de guardons 
de la 14a edició dels Premis Puig 
i Cadafalch, del 2n Premi Puig 
i Cadafalch del Maresme i de 
la 5a Mostra d’Arquitectura del 
Maresme, tres certàmens que te-
nen per objecte valorar la bona 
feina realitzada en el camp de l’ar-
quitectura a Mataró i comarca. 

Enguany els premis Puig i 
Cadafalch no premiaven projec-
tes realitzats sinó que premiaven 
els millors projectes del concurs 
d'idees per recuperar la Muralla 
d'en Titus. Els treballs presentats 
es poden veure en una exposició al 
Centre d’Art del Museu de Mataró 
Ca l’Arenas fi ns al 10 de desembre 
d'aquest any. La mostra es pot vi-
sitar els divendres a la tarda, els 
dissabtes tot el dia i els diumen-
ges a matí.

Recuperem la Muralla
Els Premis Puig i Cadafalch van ser 
creats als anys 80 per divulgar la 
bona arquitectura feta a la ciutat. 
En aquesta ocasió, s'han premiat 

La Mostra d'Arquitectura reconeix diferents obres 
com la restauració de la Casa Coll i Regàs

La recuperació de la Muralla 
d’en Titus als Puig i Cadafalch

 La nacra és un mol·lusc bivalve 
del mar Mediterrani molt caracte-
rístic de les praderies de posidònia i 
Mataró en té una de les més impor-
tants. Aquesta espècie actualment 
es  troba altament amenaçada per 
un organisme microscòpic que li 
impedeix alimentar-se. Els experts 
alerten que la massiva mortalitat 
observada de la nacra pot signifi -
car l'extinció de l'espècie a tot el 
Mediterrani en qüestió de mesos 
i demanen que tothom que obtin-
gui informació de l'animal la faci 
arribar a info@posidonia2021.org.

Els científi cs van començar a 
veure la magnitud del problema a 
fi nals del 2016 quan es va comen-
çar a observar un gran nombre 
d'individus morts al sud de l'Estat 
Espanyol. Aquest fenomen es va 
anar estenent primer a les Balears 
i posteriorment a la costa catalana.

Molt present a Mataró
A Mataró en les darreres setma-
nes tots els exemplars observats 
pels col·laboradors de l'associació 
Posidònia 2021 ja han estat afec-
tats per un organisme microscòpic 
unicel·lular encara no classifi cat 
que bloqueja el sistema digestiu 
fent que aquest mori de gana. | 
Laia Mulà

Un microorganisme 
unicel·lular l'ataca

Alerta per la 
mortalitat massiva de 
nacres a la posidònia

La Muralla d'en Titus ha estat l'espai per a projectes de recuperació

Exemple de nacres  Cedida 

 Daniel Ferrer 

Ciutat núm. 1796 del 24 al 30 de novembre de 2017

Tot ciutat muralla + posidonia.indd   2 22/11/17   18:30



El disc pòstum de Peret, a la venda 
El net del compositor explica que el treball reivindica l'essència rumbera reflecteix 
la voluntat del desaparegut de "poder parlar de tot, des del respecte"

Música: Redacció - ACN

 La discogràfi ca 'Satélite K' publica el disc pòstum 
del rei de la rumba catalana, 'Peret. Des del respec-
te / Desde el respeto'. El projecte arriba de la mà 
del productor musical Daniel Salvat Pubill, net de 
l'artista desaparegut l'agost de 2014, i membre del 
grup 'El Lunar de María'. El disc compta amb can-
çons inèdites i clàssiques de Peret enregistrades des 
de casa seva a Mataró els últims mesos de la ma-
laltia. El promotor del treball, Daniel Salvat Pubill, 
ha explicat que el compacte a més de ser un llegat 
reivindica l'essència "rumbera" tan característica 
de Peret amb la seva "energia" i "alegria" i les seves 
habituals guitarres i "palmes". El títol de l'àlbum fa 
referència a la voluntat del desaparegut de "poder 
parlar de tot, des del respecte".

Salvat Pubill ha explicat que Peret va dir-li que 
"s'havien de donar pressa" a publicar el disc quan 
va ser informat que li quedaven pocs mesos de vida. 
"Ell ja sabia que li passava alguna cosa i em va encar-
regar que fes la producció del treball", ha recordat. 
El net del popular compositor català ha explicat que 
"l'amor" i "l'estima" que li transmetia la gent van 

portar a Peret a dedicar els seus "últims esforços" a 
"regalar" al públic aquest disc pòstum.

Què és i què no és rumba?
Salvat assegura que el disc ha estat la manera de "re-
ivindicar la rumba de Peret" davant d'altres artistes 
que actualment fan mestissatge i "es presenten" com 
líders de la rumba catalana. "Crec que per entendre 

la rumba catalana és essencial saber diferenciar els 
estils", ha afi rmat el músic. De fet, Salvat Pubill ha 
dit que una de les voluntats ha estat mostrar el que 
musicalment "és rumba" i "el que no". L'impulsor 
defi neix el disc com "auster" que "no té una gran 
orquestra": "El que no hi falta és l'ànima de Peret a 
través de les guitarres i les palmes".

Peret

El Rei de la Rumba va 
apressar el seu net a 
fer aquest disc en els 
seus últims mesos

Cultura
www.totmataro.cat/cultura
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Crítica de teatre: Comas Soler

 Després d’uns quants mesos 
d’atur en la cartellera de Sala 
Cabanyes, a causa de l’enverga-
dura de les obres de rehabilitació 
que s’estan fent a totes les depen-
dències del Centre Catòlic, aquest 
fi nal d’octubre s’ha pogut reobrir el 
seu espai petit, la Saleta, amb ele-
ments estructurals i instal·lacions 
ja reformats.

Com si fos una metàfora de les 
innovacions fetes, la històrica 
Saleta s’ha estrenat amb una peça 
contemporània d’un autor fi ns 
ara inèdit al repertori de la casa: 
‘Oleanna’ de David Mamet. L’ha 
dirigida en Josep Maria Rabassa 
amb la interpretació d’Anna 
Capdaigua i Genís Mayola. Una 
proposta encertada.

Èxit internacional
Nascut a Chicago l’any 1947, 
David Mamet és dramaturg, di-
rector, assagista, novel·lista i poeta. 
Nombrosos premis l’avalen com 
a un gran creador d’històries i un 
escriptor acreditat. Les seves obres, 
en les quals s’ha assenyalat la infl u-
ència d’autors del realisme americà 
com Arthur Miller o Eugene O’Neill 
i també de l’avantguarda teatral 

Josep Maria Rabassa dirigeix ‘Oleanna’ per reobrir 
l’espai'

europea com Samuel Beckett o 
Harold Pinter, ofereixen una visió 
crítica de la societat imperant als 
Estats Units. Amb un ús molt hà-
bil del llenguatge, estableix temes, 
situacions i personatges fent que 
sovint la fi cció teatral interpel·li 
l’espectador perquè construeixi les 
seves pròpies conclusions.

Mamet va estrenar ‘Oleanna’ 
l’any 1992. Fou un gran èxit inter-
nacional, que va estar acompanyat 
amb força polèmiques per la ma-
nera com hi aborda un episodi de 
confrontació entre generacions i 
sexes. Dos anys més tard, ell mateix 
en va fer i dirigir l’adaptació cine-
matogràfi ca. John, un professor 
universitari, rep en el seu despatx 
una jove alumna, la Carol, que hi 
acut preocupada per una mala 
nota i per les seves difi cultats de 
comprensió a classe. En aquesta 
i posteriors trobades, enmig de 
controvèrsies i retrets mutus, el cas 
anirà evolucionant i el desconcert 
inicial d’ella es tornarà rebel·lia, 
primer, i fi nalment revenja. El po-
sat condescendent i iconoclasta de 
John, percebut per Carol com una 
impostura paternalista, originarà 
una denúncia que posarà en qües-
tió la idoneïtat d’ell com a docent i 
acabarà amb la seva incriminació 

La Saleta, renovada

Anna Capdaigua i Genís Mayola a Oleanna Cedida 

per assetjament sexual, la pèrdua 
del lloc de treball i la imputació 
penal. En el rerefons d’aquesta 
obra David Mamet blasma l’ús 
retorçat de la comunicació i de 
les relacions interpersonals com 
a mecanismes de procuració de 
poder. Hi reprotxa també els tics 
autoritaris, les disfuncions socials 
i la meritocràcia o el puritanisme 
de conveniència presents al siste-
ma universitari que li és conegut.

Proposta convincent
El mateix Mamet, en un dels seus 
textos teòrics sobre la interpretació 
teatral, defensa que els actors han 
de ser circumspectes per comuni-
car d’una manera natural l’obra al 
públic. Aquesta sembla ser l’opció 
que ha triat Josep Maria Rabassa 
per dirigir ‘Oleanna’, una peça que 
coneix bé i que s’estima. Així ha 
aconseguit d’Anna Capdaigua i 
de Genís Mayola un treball molt 
meritori en contenció i intensitat, 
capaç de donar curs a les discus-
sions, girs i rèpliques picades del 
confl icte entre els dos personatges. 
Són convincents i serveixen tota 
la maquinació verbal que conté la 
faula de Mamet sense manique-
ismes, amb el suspens necessari, 
de manera que la sentència fi nal, 
si n’hi ha d’haver, només la faci 
l’espectador.
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Història: Redacció

 El 2017, com el 2016, no hi ha 
guanyador del Premi Iluro. El pre-
mi de monografi a històrica ha tor-
nat a quedar desert en una situa-
ció que va lamentar el jurat però 
que no treu rellevància a la que 
és una de les iniciatives culturals 
més rellevant de la Fundació ho-
mònima. Lògicament, el record 
cap a l’historiador Joaquim Llovet, 
múltiple guanyador del certamen, 
va fer-se present en les diferents 
intervencions setmanes després 
del seu traspàs.

A la 59a convocatòria del Premi 
Iluro, i de conformitat amb les 
bases del certamen, s’hi havien 
presentat dos treballs, ‘Testimoni 
d’importacions al temps antic’ i 
‘Puig i Cadafalch periodista’. Cap 
dels dos va merèixer el premi, a 
tenor de la intervenció del presi-
dent del jurat, el doctor Josep Maria 
Fradera. Aquest va lamentar en 
públic que només s’hi haguessin 
presentat dues obres i va fer una 
crida per animar els investigadors 
i historiadors mataronins i mares-
mencs a continuar concorrent al 
Premi, assumint que és patrimoni 
col·lectiu local i comarcal i que, per 

El jurat declina atorgar el guardó a cap dels dos treballs 
presentats

tant, la seva vitalitat s’ha de pren-
dre també com una responsabili-
tat col·lectiva. En aquest sentit va 
instar els participants a atendre’s 
a les bases del certamen.

Coll i Regàs, protagonista
El President de la Fundació Iluro 
Pere Carles Sobirà va destacar la 
tasca de la Fundació Iluro en la 
commemoració de l’any Puig i 
Cadafalch i, a la vegada, la cul-
minació de la primera fase de res-
tauració de la Casa Coll i Regàs, 
recentment guardonada a la 5a edi-
ció de la Mostra d’Arquitectura del 

El Premi Iluro torna a quedar desert

L'acte de lliurament del Premi Iluro va omplir l'Ateneu Daniel Ferrer

Maresme, i la reobertura al públic 
de la casa Coll i Regàs, l’exposició, 
que estarà oberta fi ns al 19 de no-
vembre, s’ha dedicat a “Joaquim 
Coll i Regàs. L’home i la casa”. Pel 
que fa a la casa, l’exposició presen-
ta al públic, per primera vegada, 
un llum i una arquimesa originals 
pertanyents al mobiliari original, 
que la Fundació Iluro ha recupe-
rat i restaurat, i que posteriorment 
s’exhibiran a la casa Coll i Regàs. 

L’acte va comptar amb la con-
ferència de Clara Mas i Casals 
“Joaquim Coll i Regàs a partir de 
documents inèdits”.

El President del jurat Josep Maria Fradera Daniel Ferrer
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Revestimiento 
30x90
1ª calidad

Revestimiento Revestimiento 
NOVEDAD!

FRAME BEIGEFRAME BEIGE FRAME CONCEPT BEIGE
FRAME CONCEPT BEIGE

DISPONIBLE EN MÁS COLORES

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: 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

18,90€/m2

desde
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El 2017 és l'any dels Capgrossos
Els blaus tanquen la millor temporada de la seva història amb vuit castells de gamma 
extra descarregats i només una caiguda, la del pilar de 8 amb folre i manilles carregat 

Castells: Laia Mulà

  És indiscutible que els Capgrossos de Mataró han 
destacat en el món casteller durant aquest 2017 per 
ser la colla que ha fet un dels salts més destacables 
respecte dels altres anys superant els seus límits. I 
és que han trencat el seu propi sostre casteller, des-
carregant per primera vegada –i en tres ocasions 
diferents– el 5 de 9 amb folre, posant-se un total de 
cinc torres de 9 amb folre i manilles a la butxaca, i 
tornant a carregar el pilar de 8 amb folre i manilles 
en una ocasió. Un castell, aquest últim, de gran di-
fi cultat que només havien carregat l'any 2015 i que 
els torna a quedar pendent.

A més d'aquestes dades indiscutiblement tan exi-
toses, els de la capital del Maresme tanquen l'any 
amb ni més ni menys que disset 3 de 9 amb folre, 
una construcció que pràcticament no ha donat 
problemes i que s'ha convertit en el castell amb 
més garanties dels Capgrossos. Enguany també han 
descarregat sis vegades el 4 de 9 amb folre, un castell 
que ha presentat diverses difi cultats d'execució però 
al que els Capgrossos no han renunciat.

Una temporada quasi perfecta
Els de la camisa blava no només han destacat pel 
nombre de castells de 9 pisos assolits, sinó també 
per descarregar gairebé tots els castells que s'han 
proposat enguany. L'espadat de 8 pisos i dos pi-
lars de 4 pisos han estat les úniques construccions 
només carregades en una temporada que ha estat 
quasi perfecta.

Terrassa veu un castell de 10
L'última actuació de la temporada va tenir lloc a 
Terrassa amb uns Minyons que van recuperar l'es-
tructura de 10 pisos carregant un 3 de 10 molt re-
mogut però renunciant a la torre de 8 sense folre 
que es proposaven inicialment. Per la seva banda, 
els Castellers de Sants van optar pel 3 de 9 amb fol-
re i el 4 de 9 amb folre. Seguidament van intentar 
en dues ocasions el 5 de 8 però la canalla va fer-lo 
baixar abans de l'aleta.

Els de Mataró van lluir un 3 de 9 amb folre seguit 
de la cinquena torre de 9 amb folre i manilles de 
l'any, la qual va demanar un plus d'esforç de tots els 
castellers que la conformaven, sobretot als pisos de 
tronc i manilles. En tercera ronda van optar per un 

Capgrossos 

4 de 9 amb folre que va quedar en intent desmuntat 
perquè des d'un inici pujava tremolós i inestable. Van 
tornar amb el 4 de 9 amb folre descarregant-lo i van 
cloure la diada amb 4 pilars de 5 pisos en la ronda de 
pilars. Així doncs, els de Mataró van deixar pendent 
un any més el pilar de 8 amb folre i manilles que no 
han aconseguit descarregar cap vegada. 

Els de Mataró se situen al sisè lloc del rànquing de tot 
el món casteller, una posició sens dubte privilegiada.

La torre de 9 dels Capgrossos a Terrassa
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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)

Es donen els ingredients necessa-

ris perquè puguis dur a terme una 

activitat que tenies abandonada. Es 

veuen afavorides les activitats lecti-

ves, esportives i els viatges.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Poden ser dies d'estudi, de paperassa 

o de gestions administratives diverses 

que et poden alterar una mica l'ànim. 

Tot passarà. Planeges un viatge que 

et fa força il·lusió.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Darrerament has après alguna va-

luosa lliçó envers els fills. Ells t'han 

ensenyat més del que esperaves. Si 

has passat uns dies capficat, vas re-

cuperant el teu ànim a poc a poc.

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

Pots experimentar la sensació que en-

cara no has fet net i que hi ha alguna 

cosa més que necessites integrar per 

donar l'aprenentatge per enllestit. 

Estigues atent.

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Inquiet per qüestions econòmiques. 

Et preocupa el futur i com resoldràs 

alguns temes patrimonials. No posis 

tota l'energia en el mateix. Aprendre 

a dosificar-te t'anirà bé.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Et sents més vital i amb ganes de 

passar-ho bé. Necessites mostrar 

els teus sentiments i afecte pels que 

més estimes. Si no tens fills, pensaràs 

seriosament a tenir-ne.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Compte amb com gestiones l'enuig, 

sobretot per qüestions laborals. 

Canalitzar-ho bé serà important per 

evitar clavar-te el teu fibló. No siguis 

tan dur amb tu mateix.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Pots estar ben capficat en alguna 

cosa. Rebaixar la tensió t'anirà bé 

doncs enmig de tant de nerviosis-

me i obstinació pots perdre la visió 

objectiva del que t'envolta.

Bessons (21/5 al 21/6)

No sempre pots sortir-te amb la 

teva per més bones argumentacions 

que tinguis. Moment de maduració. 

T'ajudaran la disciplina i l'empatia 

vers els altres per arribar a pactes.

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Algunes ferides familiars del passat 

poden retornar al teu cap. Si això 

et produeix malestar, no dubtis en 

demanar ajuda. Moment de reciclar 

i llençar tot el que no uses.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

FELICITATS, el Sol ha entrat en el teu 

signe i gaudeixes d'algunes facilitats 

pel que fa a la teva economia. Encetes 

el període una mica més reservat del 

que és habitual.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Tens fe en què algunes coses poden 

canviar i això és positiu. Cal no per-

dre l'esperança però no et confiïs en 

excés. Protecció material pel que fa 

a béns compartits.

www.facebook.com/dhannaastro

dhannaastro@hotmail.com
Tel. 722 67 23 43
Consulta a l'Hospitalet

HORÒSCOP 1796.indd   1 22/11/17   17:14



lada

Cultura: Cugat Comas

 Es deia Nit de la Cultura i es 
feia al vespre. Havia de comptar 
amb els Comediants i hi va haver 
un número musical d'actors i in-
tèrprets locals i para de comptar. 
Ja havia tingut dues dates prèvi-
es però s'havien  suspès. Se la va 
inventar Quim Fernàndez i la va 
presidir Núria Moreno. Es volia 
la magnitud de la Nau Gaudí i va 
acabar a la sobrietat escaldada 
de Can Gassol. Massa coses eren 
diferents de com havien de ser 
divendres passat en l'entrega dels 
guardons Cultura Mataró, un acte 
dos cops ajornat i que es va aca-
bar fent, així es va confessar, per-
què els diferents guanyadors no es 
quedessin sense reconeixement. 
Sense massa tremp ni convicció i 
amb una setantena d'assistents, 
el protagonisme va ser pels dife-
rents premiats i, entre ells i amb 
llum pròpia, els dos que van ser 
a títol pòstum pel director teatral 
Moisès Maicas i per l'historiador 
Joaquim Llovet.

L'acte va ser expressament sim-
ple: els membres del jurat pre-
sentaven els guardonats sense 

Can Fugarolas, Verkami, Sala Cabanyes i Maria Salicrú 
reben els guardons en una Nit de la Cultura desange-

incògnita forçada. La simplicitat es 
va tornar naturalitat en la majoria 
de casos com quan el president del 
jurat Manuel Cuyàs va presentar 
el premi especial 'in memoriam' 
per Moisès Maicas que es va en-
dur una de les grans ovacions del 
vespre. L'empresa que va popula-
ritzar el crowdfunding, Verkami, 
va endur-se el guardó al premi 
d'innovació i emprenedoria pel 
seu suport a múltiples projectes 
culturals i el títol al compromís i la 
cohesió social va anar a parar a Can 
Fugarolas, el Taller de reparacions 
socials, culturals i sostenibles.

Maria Salicrú-Maltas, histo-
riadora i etnomusicòloga va ser 

Reconeixements pòstums a Maicas i Llovet

Un moment de l'entrega de guardons de la Nit de la Cultura Daniel Ferrer

premiada en categoria de recer-
ca i difusió, la Sala Cabanyes el 
de Projecció de Ciutat –rebut de 
mans de l'actor Joan Pera, sorgit 
de la mateixa entitat– i la vídua de 
Joaquim Llovet va recollir el premi 
a la trajectòria professional per 
l'historiador.

Record al moment polític
El moment polític va marcar cla-
rament tot l'acte de la Nit de la 
Cultura, començant per la inter-
venció en vídeo del Conseller  de 
cultura Lluís Puig –membre del 
jurat– per qui hi havia una cadira 
buida a primera fi la, passant per 
bona part de les intervencions dels 

El guardó Cultura Mataró és obra de Regina Bonamusa Daniel Ferrer
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7:30 ÚLTIMA SESSIÓ
8:00 CREURE AVUI
8:30 BA-BA
9:00 CAMINANT x CATALUNYA
10:00 TRAÇ DE CULTURA
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA EN DIRECTE DES 
 DE MONTSERRAT
12:30 CAMINANT x CATALUNYA
13:30 CALIDOSCOPI
14:00 CONCURS DE GOSSOS 
 D’ATURA DE TORROELLA 
 DE MONTGRÍ-L’ESTARTIT
16:00 1MÓN.CAT
18:00 HANDBOL EN JOC
 En directe
20:00 EN JOC 
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 DIUMENGE ESPORTS
23:00 DOSOS AMUNT
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 27
7:00 NOTÍCIES EN XARX
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

Dissabte 25
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 VOLTA I VOLTA
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
 En directe
20:30 PROGRAMA XARXA
21:00 LA CONVERSA
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 DOCUMENTAL
 “PERSEGUITS I SALVATS”
23:30 DIA MUNDIAL TV
 reemissió
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 26
7:00 VOLTA I VOLTA

Dimecres 29
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 30
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 1
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

19:00 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 28
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 VOLTA I VOLTA
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 x CATALUNYA
5:30 CALIDOSCOPI
6:00 MATARÓ AL DIA

Programació facilitada per mataró Televisió

TV
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Argentona condemna la violència 
envers les dones
Impulsen activitats reivindicatives que culminaran dissabte a la tarda a la plaça Nova 
amb un acte públic i una obra de teatre a la Sala d'Argentona

Societat: Laia Mulà

 El 25 de novembre és el Dia 
Internacional contra la violència 
envers les dones i Argentona el 
vol commemorar amb diversos 
actes i activitats que culminaran 
demà dissabte amb l'acte central. 
Serà a la Plaça Nova a mitja tarda 
i comptarà amb una encesa d'es-
pelmes, projecció d'audiovisuals, 
lectura del manifest, performance 
contra la violència masclista i els 
feminicidis i un minut de silenci. 
El mateix manifest es llegirà també 
a La Sala abans de l'obra progra-
mada. La regidora Aina Gómez 
presentarà l'acte.

L'amor i masclisme a la Sala
Continuant amb el tema de la 

setmana, la Sala d'Argentona ha 
programat un espectacle de Laia 
Alsina titulat Y-X (o la fidelitat dels 
cignes negres). L'espectacle desem-
mascara la cultura heteropatriarcal 
de l’amor romàntic i el masclisme 
des d’una perspectiva política. Y-X 
analitza la instrumentalització que 
s'ha fet de l'amor, convertint el 
model monogàmic en l'única for-
ma possible d'estimar en el món 
occidental. En aquest sentit, el text 
situa la cultura de la monogàmia 
al mateix nivell que l'homofòbia 
i el masclisme. 

L'obra es pot veure a 13 euros 
a taquilla i 10 euros amb entrada 
anticipada i compta amb actors 
com Sergi Gibert, Andrea Martínez, 
Andrea Portella i Martí Salvat. 
Culmina la temporada.

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

DISSABTE 25 DE NOVEMBRE
9h. Mural (s) en  el mur de Sant Sebastià i al veïnat 
del Cros per defensar els drets de les dones i per a l'eliminació 
de les violències masclistes. 

12h. Conta contes a la Biblioteca d’Argentona 
amb la col·laboració de l’hora Violeta.

18:30h. Acte Central a la Plaça Nova
- Encesa d’espelmes i encens
- Il·luminació de la Sala amb color Lila
- Projecció audiovisuals  “Que no t’agafi el masclisme “
- Lectura del manifest. A càrrec  de  Queralt Mancho i l'Abril 
Mateu.
- Performance contra la violència masclista i els feminicidis.
- Minut de silenci 

20:30h. Lectura del Manifest a La Sala
Tot seguit: Y-X. (Obra de teatre)

Argentona
www.totmataro.cat/argentona
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La Plaça Nova acull activitats, punts de venda 
i tot tipus d'informació sobre els animals

  Aquest diumenge a la Plaça Nova 
hi ha una fi ra per donar a conèixer 

Fira aquest diumenge a 
benefici del CAAD Maresme

El CAAD Maresme, a Argentona Cedida

núm. 1796 del 24 al 30 de novembre de 2017

el Centre d'Acollida d'Animals 
Domèstics Maresme Argentona, 

que és el centre de recollida d'ani-
mals abandonats del Maresme, i 
també Volcaad Maresme que és 
la seva associació, i poder així se-
guir ajudant amb el benestar dels 
animals.

Diverses activitats
Com cada any, Volcaad Maresme, 
associació sense ànim de lucre, 
fa una fi ra a Argentona el mes de 
novembre, per donar a conèixer 
l'entitat i el CAAD Maresme com a 
centre d'acollida d'animals aban-
donats del Maresme.

Hi haurà activitats, punts de 
venda i tot tipus d'informació 
sobre els animals. Amb aquesta 
fi ra s'aconsegueix donar ajuda al 
benestar dels animals, potenciar 
adopcions, i suport veterinari, en 
alimentació.

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

66.000€

BUENA RENTABILIDAD
Ref. 12813 JTO. AVDA. PERÚ: Atención inversores!!! Buen pro-
ducto por sus características. Piso 1/2 altura pocos vecinos. Sin 
pasillos. Para dejarlo a su gusto. 3 dor. (2 dobles). Salón comedor 
amplio. Cocina buenas medidas. Baño completo. Asequible.  

T

96.000€

PARA ENTRAR A VIVIR
Ref. 12794 MOLINOS: Piso 1/2 altura en zona tranquila a un paso 
colegios, parques, centro de salud.. 80m2. 3 dor. (2 dobles), Salón 
com. 20m2. Cocina con galería. Baño completo refor. 2 balcones,  
Puertas roble nuevas. Suelos de gres. Ventanas de aluminio. 

T

53.000€

ATENCIÓN INVERSORES
Ref. 12740 CERDANYOLA SUR: Piso 1/2 altura sin ascensor. 
Sup 50 m2, 2 habitaciones. Comedor. Cocina. Baño y galería. 
Buen estado general pero sin reformas recientes. ideal gente 
sola o parejas. También muy enfocado a inversores que quieran 
alta rentabilidad (8,3 %).

T

86.000€

JUNTO COLEGIOS
Ref. 12697 CERDANYOLA: Piso reformado para entrar a vivir. 
Tiene 78 m2 distribuidos en 3 dormitorios (actualmente 2), am-
bas dobles. Amplio salón. Baño completo. Cocina de roble con am-
plio espacio para mesa y con acceso directo a gran galería. Edificio 
sin ascensor. Piso 1/2 altura .  

T

www.totmataro.cat/argentona
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L'alcalde assegura que el procés s'està realitzant al ritme pertinent i que des 
del govern prefereixen fer-ho a poc a poc per obtenir un millor resultat

  Després de l'aprovació provisi-
onal de la modifi cació puntual del 
Pla General d'Ordenació de Can 
Doro - Cal Guardià d'Argentona, 
els tècnics municipals van comen-
çar a elaborar un plec de clàusules 
per realitzar un concurs d'idees 
pel disseny de la zona. Encara que 
s'hagi dit al govern que el projecte 
avança molt lentament, Eudald 
Calvo, alcalde d'Argentona, té clar 
que el projecte de la urbanització 

La urbanització de Can Doro-Cal Guardià 
podria allargar-se a la pròxima legislatura

L'espai de Can Doro i Cal Guardià, en una imatge d'arxiu Cedida

de l'espai segueix el curs pertinent 
i va avançant fent cada passa al 
seu temps.

Com que, des del seu punt de 
vista, es tracta d'un espai d'espe-
cial transcendència i importància 
pels argentonins, des del govern 
van afi rmar que la prioritat no és 
acabar les obres en aquesta legis-
latura, sinó acabar-les bé amb el 
temps que requereixin. L'alcalde 
no va voler posar data per a la 

inauguració del nou equipament 
que el govern vol construir a Can 
Doro-Cal Guardià però sí que va 
apuntar la possibilitat que les obres 
comencin a fi nals de l'any vinent, 
del 2018.

El pressupost del 2018
Està previst que els pressupostos 
de l'any vinent pel municipi d'Ar-
gentona es portin a votació al Ple 
del 18 de desembre. En aquests 
pressupostos no està previst que 
es destini cap partida pressupos-
tària al projecte de Can Doro. Això 
es deu al fet que, en cas necessari, 
hi destinarien el romanent, uns 
diners que només es poden des-
tinar a inversions com en aquest 
cas. Calvo va informar també 
que veuen difi cultats en què la 
Generalitat aporti una part im-
portant del pressupost necessari 
per al futur projecte de Can Doro - 
Cal Guardià. Tot i això, espera que 
la situació s'estabilitzi i aportin 
més diners.

Adreça web del banner invertit:

www.lovelyplay.com

70€
Amb el CONCURS de la

PARAULA INVERTIDA i el
concurs del

BANNER INVERTIT

Paraula invertida:

MATARÓ

• 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:
ELENA BARCELÓ CORMANO

concursos
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Sant Andreu és Festa Major a Llavaneres
La programació està pensada perquè petits i grans puguin sentir-se partícips de la torna 
d'hivern de la Festa Major de la Minerva que es fa al juliol

Festes: Redacció

  Llavaneres es prepara per gaudir, 
riure i compartir. Del 30 de novem-
bre al 3 de desembre, arriba una 
nova edició de la Festa Major de 
Sant Andreu, segell d'identitat in-
discutible de la vila. Els dies de di-
versió, cultura popular, espectacles 
i art se succeiran a Llavaneres en 
una festa en què la Carpa de Circ 
instal·lada a Ca l'Alfaro tornarà a 
ser el punt neuràlgic de les activi-
tats organitzades. La Nit Jove, el 3r 
Concurs de percussió Llavatraka 
amb la participació de 16 colles, 
la Nit Revival, el Concert de Jazz 
de Ginger & The Grumpy Groove i 
l'espectacle teatral 'Ruth i Mercè. 
Separades... I què?' són algunes 
de les propostes més destacades 
de la festa. 

Programació variada
El programa, a més, inclou també 
activitats infantils, esportives, gas-
tronòmiques –com la degustació 
de cuines del món i l'escudella 
solidària–, altres de tradicionals 
–com la ballada de sardanes i la 
cercavila de gegants– i també de 
culturals –com la visita guiada per 
la població Llavaneres entre el 
renaixement i el modernisme i 

l'exposició de fotografi es de Quim 
Bertran. En referència al programa 
d'enguany, el regidor de Cultura 
i Festes i Joventut Xavier Noms 
assenyala que "ha estat concebut, 
de nou, amb la fi nalitat que tots i 
totes, de petits a grans, hi trobin 
moments per al record amb una 
combinació que esperem gaudir-la 
tots junts i com a exemple de po-
ble alegre, entusiasta i arrelat a les 
tradicions".

Activitats prèvies
Abans de donar el tret de sortida 
a la Festa Major de Sant Andreu 
el pròxim dijous dia 30 de novem-
bre, l'Ajuntament proposa diver-
ses activitats prèvies de caràcter 

cultural, esportiu i de conscienci-
ació social. En aquest darrer cas, 
el divendres 24 de novembre es 
llegirà el manifest amb motiu del 
Dia Internacional per a l’elimi-
nació de la violència envers les 
dones, mentre que l'endemà està 
previst el teatre-fòrum 'Són coses 
de nens!' amb l'objectiu de tre-
ballar l'assetjament escolar i la 
corresponsabilitat en l'educació 
dels fi lls i fi lles.

El cartell de la Festa Major de Sant Andreu de Llavaneres Cedida

El Concurs de Percussió Llavatraka a la Carpa de Circ de l'any passat

4

El programa abraça 
quatre dies, amb alguns 
actes previs

CulturaMaresme núm. 1796 del 24 al 30 de novembre de 2017

Tot Maresme Llavaneres.indd   1 22/11/17   11:57



IMMO NOVA

IMMO NOVA

IMMO NOVA

Ref. 2654: Cerdañola: Planta baja totalmente 
nueva. 2 habitaciones dobles, cocina integra-
da a amplio salón-comedor, 2 baños. Gran 
buhardilla, vivienda junto a todos los servicios!!

   136.000€

CON ENTRADA INDEPENDIENTEÁTICO + PK

Ref. 2151: Jto Rocablanca: Entrada indep. y 2 pl. 
P.b., 4 hab. 3 dobl, salón-comedor, 1 baño, co-
cina indep., patio 30m2 acceso  apartamento, 
2 hab. (1 dob) 1 aseo y tza 35m2.Oportunidad!! 

157.000€

PATIO Y TERRAZA

Ref. 2574: Molinos: Imagen impecable, ascensor, 
3 hab. (1dob. suite), cocina indep. con galería, 
amplio salón comedor, gran balcón, 2 baños. 
Calef. Soleado y exterior con  vistas despejadas!!                                           

              190.000€

RECIENTE CONSTRUCCIÓN

Ref. 2296: Havana: Edificio estupenda imagen con 
ascensor. 3 habitaciones (1 doble suite), cocina 
americana, salón comedor, balcón, 2 baños. 
Calef. a/a. Acabados calidad y vistas al mar!!
                                                            225.000€

DÚPLEX SEMI NUEVO + TERRAZA

Ref. 2590: Parque Central: Ático con ascensor. 
4 habit. (2 dobles), gran salón-comedor en 2 
ambientes., 2 baños, amplia cocina indep con 
galería.Vistas panorámicas al parque Central!!

236.000€

GRANDES DIMENSIONES 

Ref. 2588: Rocafonda: Vistas despejadas. 2 hab. 
(1 dob), 1 baño, cocina integ. a amplio salón-
com, balcón-tza. Sin ascensor. Calef., a/a. Total-
mente reformado fácil acceso a autopista!!

82.000€

1P IMMO NOVA.indd   1 22/11/17   12:49



de marihuana i 39.000 euros. Els 
detinguts pretenien instal·lar-se 
defi nitivament a Espanya per con-
tinuar cometent els delictes.

Investigació de fa mesos
Les investigacions es van inici-
ar al mes de juliol del passat any, 
quan la unitat alemanya de crim 
organitzat investigava a un grup 
d'individus de Stuttgart que pre-
sumptament trafi cava amb dro-
gues, constatant posteriorment 
que diversos membres s'havien 
instal·lat a Espanya per continuar 
la seva activitat delictiva. 

Després de realitzar les gestions 
necessàries per localitzar als detin-
guts, van esbrinar que dos d'ells es 
trobaven a les localitats de Cabrils i 
Arenys de Mar. Els agents van tenir 
coneixement que els diners obtin-
guts amb la venda de les drogues 
es traslladaven des de Barcelona 
fi ns a Stuttgart per via terrestre i 
els detinguts pretenien instal·lar-se 
defi nitivament a Espanya per re-
alitzar periòdicament els despla-
çaments. | Red-ACN

 La policia espanyola, en una 
operació conjunta amb la Unitat 
de Crim Organitzat de Stuttgart 
(Alemanya), han desmantellat a 
Barcelona un cultiu hidropònic 
amb la intervenció de més de 600 
plantes de marihuana. En l'ope-
ració, s'han detingut onze perso-
nes, dues de les quals a Cabrils i 
Arenys de Mar i les altres nou a 
Alemanya. Els detinguts integraven 
una organització dedicada al tràfi c 
de drogues entre els dos països. 
A més, els agents han intervin-
gut una pistola semiautomàtica, 
tres carregadors amb munició, 12 
quilograms d'haixix, una màqui-
na envasadora al buit i una altra 
de comptar diners, i 30.000 euros 
en efectiu.

En l'actuació operativa a 
Alemanya, en la qual van partici-
par 250 policies, s'han efectuat vint 
registres –a disset domicilis, dos 
locals de restauració i una compa-
nyia de transports– i s'ha detingut 
a nou individus (nacionals d'Ale-
manya, Turquia i Itàlia). Els agents 
alemanys van confi scar 28 quilos 

Dues de les detencions s'han fet a Cabrils i Arenys de 
Mar i les altres a Alemanya

11 detinguts per cultivar més 
de 600 plantes de marihuana

 El vaixell Astral, de l'ONG 
Proactiva Open Arms, s'està al 
Port d'Arenys de Mar fi ns al 26 
de novembre amb l'objectiu de 
portar a terme una campanya de 
sensibilització sobre la crisi huma-
nitària que es viu al Mediterrani, 
adreçada als escolars de primària i 
secundària de la vila i dels munici-
pis veïns. L'embarcació atraca a la 
vila maresmenca i a set ports més 
gràcies al conveni de col·laboració 
que han signat l'ONG i Ports de la 
Generalitat. L’acció de Proactiva 
Open Arms té per objectiu pro-
moure la participació ciutadana i 
fomentar una educació basada en 
el diàleg, la convivència i la justícia, 
per tal de contribuir a formar una 
comunitat més cívica i tolerant 
a través de l’educació en valors 
com la integració, la solidaritat i 
l’esportivitat, entre altres.

Proactiva Open Arms organitza 
en cadascun dels ports on amarra 
el vaixell Astral una sèrie d’activi-
tats a terra que es complementen 
amb la visita del vaixell, xerrades 
amb vídeos de l’activitat de l’ONG 
a la Mediterrània i tallers adreçats 
a alumnes de primària i secundària 
per donar a conèixer la seva acció 
a la Mediterrània. Cada sessió té 
capacitat per a 100 alumnes i una 
durada d’una hora.| Redacció

L'Astral consciencia sobre 
la crisi humanitària

El vaixell més 
conegut de Proactiva 
Open Arms, a Arenys

Imatge de les instal·lacions pel cultiu de marihuana

L'Astral de Proactiva Cedida

Cedida 

Maresme núm. 1796 del 24 al 30 de novembre de 2017

Tot Maresme 2 marihuana + open arms.indd   2 22/11/17   12:03



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

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

PRIMER PISO BIEN CONSERVADO: 
Con ascensor de 4 hab. 2 dobles, 1 
baño completo y aseo, cocina fórmica 
y galeria, comunidad reducida.

PISO CON ASCENSOR: En zona alta de 
Mataró bien comunicada y con todos los 
servicios, 4 hab. 2 dobles, cocina refor-
mada, 1 baño completo, calefacción. 

EXCELENTE PISO CON PARKING: Con 
trastero, cocina office, galería anexa,  4 
hab. 2 dobles, 2 baños completos, balcón 
exterior, calefacción, ascensor.

OBRA NUEVA-OPORTUNIDAD: Planta 
baja con jardin de 60m2, 2 hab. espa-
ciosas, 1 baño completo, cocina inde-
pendiente. Último piso a la venta.

OPORTUNIDAD: Piso reformado, 3 hab. 
1 doble, baño completo con ducha, cocina 
con galería anexa, suelos de gres, exte-
riores aluminio. puertas de haya.

TOTALMENTE REFORMADO:  Piso 4 hab 
(2 dobl), baño, cocina wengue y galería, 
salón com. 25m2, balcón exterior, a.a 
bomba de calor. Excelente zona, servicios.
.

PISO REFORMADO CON ASCENSOR: 
Salón comedor de 25m2 con cocina de 
haya integrada, 1 baño y 1 aseo, balcón 
exterior, a.a. con bomba de calor.

Ref. 4277 
Z.CERDANYOLA:

70.000€

Ref. 3203 
Z.CTRA.MATA:

130.000€

Ref. 6210
Z.RD. ST. OLEGUER:

185.000€

Ref. 1424 
CENTRO:

242.000€

Ref. 4448 
Z.P.I CADAFALCH:

165.000€

Ref. 2490 
Z.EIXAMPLE:

119.000€

Ref. 6213 
MOLINOS:

157.500€

Ref. 2477 
EIXAMPLE:

206.000€

T T

T T

T T

T

T

GRAN CASA 160M2+60M2 LOCAL/
PK: 3 hab. 1 suite + estudio, cocina, aseo, 
tza. a nivel 25m2,1 sup. 40m2,  2 baños, 3 
aseos, cocina off., patio, derecho a vuelo.

Ref. 4489
Z. RDA. EXTERIOR:

279.900€

T

PISO REFORMADO CON ASCENSOR:PISO REFORMADO CON ASCENSOR:Ref. 2477 T

PISO ECONÓMICO:PISO ECONÓMICO: De 90m2, consta Ref. 4277 T OPORTUNIDAD:OPORTUNIDAD: Piso reformado, 3 hab. Ref. 2490 T

PRIMER PISO BIEN CONSERVADO:PRIMER PISO BIEN CONSERVADO:Ref. 3203 T TOTALMENTE REFORMADO:TOTALMENTE REFORMADO:  Piso 4 hab Ref. 6213 T

PISO CON ASCENSOR: En zona alta de Ref. 6210 T

EXCELENTE PISO CON PARKING: Con Ref. 1424 

OBRA NUEVA-OPORTUNIDAD: Planta Ref. 4448 

GRAN CASA 160M2+60M2 LOCAL/Ref. 4489 T GRAN CASA 160M2+60M2 LOCAL/

5365

T. 937 965 148
Rda. Francesc Macià, 28 (esqui. c/Castaños) · Mataró
inmobiliariacym@ono.com 
www.cymgestionesinmobiliarias.com
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El seu nom artístic com a cantautora és Zirena i ara es proposa gravar el seu primer àlbum

Ragnhild Hjelmborg,
Vocació musical genuïna

Laia Mulà

 Ragnhild Hjelmborg és cantant, pianista, compo-
sitora i cantautora d'origen danès. Viu a Mataró des 
del 2012 i ja domina el català a la perfecció, a més 
del danès, el suec, l'anglès i el castellà. “Igual que 
amb la música, el meu domini del català és majori-
tàriament autodidacta”, explica. La seva predilecció 
per la música va començar quan només tenia quatre 
anys. “Vinc d'una família de músics i des que era una 
criatura veia la meva mare assajant a casa”, afirma i 
afegeix que la música li despertava molta curiositat. 
Després d'insistir molt, la seva mare li va ensenyar a 
tocar el piano i, a partir d'aquí, es va anar formant.

Zirena és el seu nom artístic, una cantautora molt 
implicada amb Mataró. Li agrada escriure i cantar 
les seves cançons perquè “és una manera molt per-
sonal d'expressar-se”. Fa més d'una dècada que va 
néixer Zirena, un nom que va escollir perquè “és un 
bon joc de paraules: perquè sóc de Dinamarca, terra 
de la sireneta, perquè m'encanta el mar i perquè les 
sirenes són les que canten per atraure els mariners”, 
afirma. Fa temps que Zirena es proposa gravar un 
àlbum perquè té un gran nombre de cançons.

Hjelmborg considera que molts mataronins subes-
timen la seva pròpia ciutat perquè li pregunten molt 
sovint com ha vingut a parar a la capital del Maresme 
com si fos estrany. Quan va arribar a Catalunya va 
instal·lar-se a Arenys fins que va triar viure a Mataró. 
“Aquí hi ha molt vida cultural i coses a fer i em vaig 
sentir molt ben acollida des del primer dia”, conclou.

Cal destacar que toca l'orgue els diumenges a 
la missa de la tarda de la Basílica de Santa Maria. 
Considera important “que hi hagi cultura musical 
dins de l'església perquè la ciutat no estigui tan 
allunyada d'aquesta”. Provinent d'un municipi de 
tradició luterana, descriu que per a la seva gent l'es-
glésia era la casa del poble i no estava tan separada 
de la vida social com a Mataró.

Amb la batuta sota el braç

Hjelmborg té experiència com a directora de corals 
i darrerament ha dirigit agrupacions com el Cor 
infantil d'Arenys. És la directora del Cor Infantil de 
l'Agrupació Cor Ciutat de Mataró, que compta amb 
una desena d'infants. “La idea d'impulsar aquest 
cor de nens a Mataró va néixer del Cor Ciutat de 
Mataró, que es proposava fer un cor jove i un d'in-
fantil”, explica. Amb el cor tenen previst cantar en 
un concert solidari per Càritas el 17 de desembre 
en col·laboració amb l'Orquestra de Mataró.

Apunts

Defineix-te: Imaginativa i entusiasta

una pel·lícula: Les dirigides per Kurosawa

un llibre: Em quedo amb tres escriptors, Heinrich 
Böll, Simone de Beauvoir i Gabriel García Márquez

un viatge: Un 'roadtrip' per la península Ibèrica

un somni: Poder compartir la meva música amb el món

un referent: la meva mare

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

Vol vendre
o llogar el seu 

immoble?
Valoració 

professional 
gratuïta
45 anys 

d’experiència ens avalen.

Serietat i efi càcia 
al millor preu!

3 habitacions, 2 banys complets i àmplia cuina amb galeria. Terres parquet, 
decoració i estil sofisticat i elegant. 2012. Ascensor, grans balcons, boniques 
vistes, amplitud, bons acabats. Ascensor. Zona comunitària amb piscina, opció 
de comprar pl. pàrquing i el traster.  T151284

El Rengle

230.000w

Pis en exclusiva amb precioses vistes al mar
Situat al centre. 2 habitacions (1 doble i 1 individual), 2 banys (1 amb ban-
yera i 1 amb dutxa), cuina office, 6m² de balcó i ascensor. Molt conservat, 
lluminositat, espais molt aprofitats, cuina, balcó, habitacions exteriors. Plaça 
pàrquing al mateix edifici!!  T151309

Centr e

Ampli pis amb plaça de parking inclosa 

180.600w

3 dormitoris, 1 bany amb banyera i una cuina office. Calefacció, porta blindada, 
àmplia terrassa i traster!Terra de parquet amb els acabats blancs i de fusta. 
Disseny més que modern!!  T151318

Els Mol ins

Pis amb espais ben aprofi tats

120.000w

Truqui ’ns:

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

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

Amb inquilins. Ideal inversors1 1 habitació doble amb armari encastat, bany 
complet, cuina americana, lluminós saló menjador amb sortida a gran terrassa, 
aa/cc, ascensor, pàrquing inclòs a la mateixa finca. Oportunitat única pel seu 
preu. Demana més informació !!  T151288 147.000w

Pis semi nou amb terrassa a nivell de 60m2

Eix ample
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MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:  www.finquescastella .comwww.finquescastella .com

Vol vendre
o llogar el seu 

immoble?
Valoració  

professional  
gratuïta
45 anys  

d’experiència ens avalen.

Serietat i eficàcia  
al millor preu!

230.000w

MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:  www.finquescastella .comwww.finquescastella .com

Truqui ’ns:

Tenim l’habitatge 
que està buscant

Repartits en 3 habitacions (1 suitte), 2 banys amb banyera, cuina office, saló 
menjador amb balcó. Estudi superior 30m² amb terrassa 25m². Zona comuni-
tària amb piscina, pàrquing 1 plaça i traster. Totalment exterior i assolellat. Pis 
ideal si vols viure al centre del poble!! T 410197 

Vilassar de Mar

Àtic-dúplex cèntric millor que nou de 140m² 

375.000w

93 757 83  83

Pis, 3 habitacions (1 suite) 2 banys complets, gran cuina tota equipada, saló 
menjador amb terrassa 30m² a nivell, terres marbre, AA/CC, ascensor, terrat 
comunitari amb vistes a mar, plaça d’aparcament cotxe i moto, gran traster, 
Totalment exterior i molt lluminós!!  T151157

Vallveric

258.000w

Pis semi nou de 95m2 en zona residencial
86m², del 2010. 4 habitacions, exteriors! Reformat, acabats alta qualitat. Te 2 
banys complets, cuina office, ampli saló, enorme terrassa 60m². Climatització 
fred i calor, portes fusta lacades en blanc, parquet, porta blindada, traster, as-
censor, piscina comunitària superior, zona enjardinada!!  T151325

Pis amb terrassa a ple centre i grans vistes al mar

Centre

288.750w

Distribució perfecta per a una família. 3 habit. amb armaris encastats 
(1 suitte amb banyera), cuina office reformada galeria i petit rebost, 
bany amb dutxa, menjador quadrat espaiós, Molt lluminós amb amplia 
terrassa total privada ... Plaça pàrquing i traster , zona comunitària amb 
piscina i àrea de jocs. A un preu de mercat immillorable.  T410220

Comoditat i privacitat en aquest pis de 98m2

259.350w

Llavaneres

Àtic amb terrassa a la zona del Parc Central. Tres habitacions, 2 banys com-
plets, cuina office amb ampli safareig i un saló amb sortida terrassa de 30m². 
I a la 2a planta una espectacular terrassa 50m² amb vistes a mar i ciutat. As-
censor, terres de parquet, calefacció, aire condiciona, pàrquing, traster. Disposa 
de zona comunitària amb piscina i zona infantil!!  T151157

311.850w

Pis semi nou de 95m2 en zona residencial

Parc Central
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1.300w

Propietari: li lloguem amb les màximes garanties.
Truqui’ns!  93 757 83 83

1.300

T 110559 Via Europa. Espectacular pis tot reformat de disseny. Espais molt amplis, 
60m², 2 habitac, bany complet amb dutxa, cuina amèrica, saló menjador, aa/cc, as-
censor, pàrquing i traster inclòs. Molt bona zona, familiar i al costat de tots els serveis!

T151240 Parc Central. Espectacular planta baixa 100m² de les zones més sol·licitades. 
2 habit dobles, 2banys complets, cuina de17m² i gran saló menj. 32m², 2 tsses 20m² i 15m² 
piscina comun. Pl. garatge inclosa. Terrassa amb zona chill-out. No s’admeten mascotes. 

T105311 Centre.  DISPONIBLE AL DESEMBRE!! Pis 74m² tot moblat, 2 habitacions, bany 
complet, cuina oberta a menjador, dos balcons, calefacció, ascensor. Molt lluminós!!!

675w

T109964 Palau-Escorxador. Pis 45m² moblat, 1 habit. 1 bany, cuina americana, saló 
menj. aa/cc, alumini, parquet, ascensor, pàrquing. Preciosa terrassa assolellada 35m²!! 

550w

2.500w

850w

T110549 Parc Central. Habitatge recent construcció (2002). 85m². 4 habit. (2 dobles, 
1 suitte). 2 banys complets, balcó-terrassa ¡té vistes al mar i al preciós parc! Calefac-
ció, ascensor, pl. pàrquing al mateix edifici i traster ja no tindrà problema de desordre!!

T110552 Arenys de Mar-Centre. Increïbles vistes. 60m², 2 habit., bany amb dutxa, 
cuina tipus office,  fantàstica terrassa amb vistes al mar, ascensor i moblat! A prop dels 
millors comerços i restaurants!!

825w

T110557 Via Europa. Fantàstic pis centre de Mataró. 70m², acabats bona qualitat. Re-
cent construc. i refor, 2 habit. ext., ampli bany, cuina office i gran terrassa 25m². Climatitzat 
fred i calor, porta blindada, ascensor ... pl. pàrquing inclosa. No s’admeten mascotes.

825w

1.000w

T110560 Cerdanyola. Pis al centre del Cerdanyola a pocs metres comerços. 80m², 
ambient molt familiar i tranquil. 3 habit. (2 dobl). Saló menjador, aire condic.i calefacció. 
Balcó. Cuina àmplia office, està ben conservada.Bany està molt ben conservat!

675w
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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 - Rda. St. Oleguer

ARGENTONA- Centre 

MATARÓ - Rocafonda

MATARÓ - Av. P. i Cadafalch

MATARÓ - Rda. O’Donnell

R.19204

R.19248

R.19134

R.23708

R.23599

Local diafàn en planta soterrani de 100 m2. Mira el preu!

Traspàs centre mèdic. 3 despatxos. Permisos donats d’alta. 

Local en venda de 210 m2. 2 banys, magatzem i més.

Local cantonada 200 m2, tot tipus d’activitats. Sortida de fums, a/c.

Local 85 m2 amb aparadors, a/c, 2 banys, magatzem.

20.000€  

30.000€ i 560€/mes

60.000€

1.500€/mes

650€/mes

145.000€

MATARÓ - Rocafonda R 19158

Pis ben distribuït, 4 hab, menjador i cuina amb 
sortida a balcó, 2 wc. traster. Finca senyorial.

258.000€

MATARÓ - Via Europa R 18876

Pis de 115 m2 amb 4 hab i 2 banys. Pk in-
clòs en el preu. Oportunitat de mercat!

149.000 €

MATARÓ - Cerdanyola R 19206

Dúplex amb terrassa 37m2, 3 hab (1 suite), pk, 
calefacció, ascensor, molt a llum. DEFINITIU!!!

169.000€

MATARÓ - Via Europa R 19171

Fantàstic pis orientat al mar, 2 hab, zona 
tranquil·la i fàcil aparcament.  Ideal parelles!

260.000 €

MATARÓ - Via Europa R 18651

Fantàstic pis lluminós amb terrassa a nivell de 
60 m2 i pk a la finca. A punt per entrar a viure!

245.000€

MATARÓ - Centre R 19175

Gran pis de 4 hab (2 dobles) oriental al mar. 
Amb traster i pk a l’edifici. Pis definitiu.

249.000 €

DOSRIUS - Can Massuet R 80022

Ideal famílies. Casa 4 hab  (2 dobles) en terreny 
de 1.500m2 amb galliner i horta. Xemeneia.

255.000€

MATARÓ - Pl. Itàlia R 19209

Pis assolellat de 3 hab (1 suite) i 2 banys. Amb 
pk i piscina comunitària. Vine a veure’l!!!

Pèrits 
Judicials

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

93 798 01 11               mataro@urbenia.es           www.urbenia.es

12 pisos, 20 pàrquings i 19 trasters
Immobles de 2 a 5 habitacions (4 + estudi de 26m2)

Baixos amb pati i dúplex amb grans terrasses

MATARÓ - Ronda Prim, 82 - 
ARENYS DE MAR - Riera Pare Fita, 30 

ALTRES OFICINES: 
BADALONA, EL MASNOU, PREMIÀ DE MAR
                                

Des de
159.000 €

Obra nova al C/Fortuny nº 24

Promoció de
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Entra a www.urbenia.es per veure
el tour virtual de la vivenda!
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RECICLA I GUANYARÀS

Separar bé els residus a casa suposa estalviar-nos diners a tots.
A més, reciclant contribueixes a evitar l’exhauriment dels 
recursos del planeta, fer sostenible l’ecosistema i mantenir net 
el nostre entorn.

Entra a reciclaiguanyaras.cat i descobreix com fer-ho.




