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QUI EL MEREIX?
Comença la cursa per ser 'Mataroní de l'Any 2017'
amb l'obertura del període de propostes

especial
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¿VENDE SU PISO?
...PUES YA TIENE
UN REGALO

Ref. 1
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SÓLO POR ENCARGARNOS LA VENTA
LE REGALAMOS:

Cédula de habitabilidad.
Certificado energético.
N. 1 EN VENDES
25 ANYS
D’EXPERIÈNCIA
+ DE 13.000 IMMOBLES GESTIONATS

• 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.

www.sucasa.es
+ Informació + immobles + fotos

2P SU CASA.indd 2

5/12/17 10:40

Ref. 1
tránsi
trar a
Salón
equipa
lefacc
alumin

de le
alor
la y

OCASIÓN ÚNICA
Ref. 12701 PALAU-ESCORXADOR: Planta
baja con patio. Son 60m2, 2 dormitorios dobles. Salón a la calle. Baño con plato de ducha. Cocina con patio de 20m2. Totalmente
reformado a estrenar, ideal gente mayor, parejas, amantes de los animales e inversores
que demanden buena rentabilidad.

106.000€

T

PISO CON ASCENSOR

Ref. 12797 CERDANYOLA/Z. PUIG I CADAFALCH: Bonito piso soleado75m2, ascensor.
3 dorm. (2 dobles). Salóncon balcón a amplia
avenida. Cocina roble amplia gran galería. Baño
completo. Suelos de gres. Ventanas de aluminio.
Puertas de sapelly. Excelente estado. Corazón
de Cerdanyola con todo tipo de servicios.

OCASIÓN POR PRECIO
Ref. 12778 SEMI CENTRO: Oportunidad!! Con
ascensor, buen piso de 80 m2 , parking incl. Sin necesidad de reforma, espacios amplios y bien distribuidos. 3 dormitorios, 2 dobles. Salón comedor espacioso, soleado y bien orientado. Balcón exterior.
Cocina actualizada y equipada con galería anexa.
Baño completo con bañera. Calefacción. Ventanas
doble cristal. ATENCIÓN!!!!

157.500€

T

127.000€

T

VISTAS DESPEJADAS
Ref. 12803 JUNTO SORRALL: Vivienda con
bonitas vistas. Muy luminoso y soleado. 90m2,
salón comedor de 22m2, gran balcón de 8m2.
Cocina grande office. 4 habit (2 dobles). Gran galería en la parte posterior cerrada. Baño completo reformado con plato de ducha y aseo de cortesía. Vivienda con ascensor. Calefacción. Suelos
de gres. Carpintería exterior aluminio!!

T

DÚPLEX REFORMADO

Ref. 11782 JTO. PL. PINTOR CUSACHS: Bonito piso tipo dúplex, ascensor. 120m2. Salón com
25m2, chimenea y balcón. 3 dorm dobles. Baño
y aseo. Gran cocina cerezo refor., galería. Tza sup.
15m2, trastero. Gres. Vent. aluminio. Calefacción y
Aire Acond. Puertas de roble. Zona servicios y cerca salida a autopista!!

189.000€

T

CASA DE COS

Ref. 12617 Z. MARÍTIMA: Calle tranquila sin
tránsito. Casa 1931 actualizadda y reformada. Entrar a vivir. Actualmente planta baja + 2 alturas.
Salón independiente + sala estar office. Cocina
equipada. 2 baños (1 suitte) 4 dor (2 dobles). Calefacción. Gres. Puertas roble. Carp. exterior de
aluminior. Tranquilidad e independencia!!

T

245.000€

T

T

206.000€

BUENAS CARACTERÍSTICAS

T

T

250.000€

168.000€

ÁTICO DÚPLEX
Ref. 12651 Z. HABANA: Excelente piso 80m2
2 plantas. 1ª Pl: salón-cocina, baño y 2 habit. 2ª
Planta: estudio habitación principal, baño. Galería 5 m2. Tza 16m2. Mejor que nuevo. Sólo 8
años. A.A por conductos. Baño + aseo con ducha. Ventanas aluminio. Ascensor. Muy soleado.

T

GRANDES MEDIDAS CON PARKING

Ref. 12576 CAMÍ DE LA SERRA: En una de
las zonas más tranquilas de Mataró. Vivienda de
110 m2 + estudio sup. de 30m2. 4 dormit. (2 dobles). Salón com. 28 m2. 2 balcones. Cocina office
buenas medidas. 2 baños completos, uno en suitte. PARKING INCLUIDO. Sólo 4 vecinos. Uno de los
mejores productos del momento!!

145.000€

Ref. 12767 Z.ROCABLANCA: Misma avenida,
buen piso de 95m2 muy alto y bien orientado.
Buena presencia y ascensor. Perfecto estado,
con pequeños arreglos. 4 dor. (2 dobles). Salón
comedor 24m2, “llar de foc” Balcón-terracita.
Cocina equipada. Galería. Baño completo +
aseo. Calefacción. Parking incl. + trastero.

BUENA UBICACIÓN

Ref. 12768 JTO. RONDA PRINCIPAL: Buen piso
87m2, buena imagen y ascensor. 3 dorm. (2 dobles). Salón comedor espacioso, balcón. Cocina
muy amplia como nueva. Baño + aseo. A.A con
bomba frío y calor. Puertas cedro. Vivienda impecable, bien emplazada junto servicios, comercios, transportes y colegios. Buen precio!!

Pl. Cuba, 48, Mataró
Tel. 93 757 12 82
info@sucasa.es
2P SU CASA.indd 3

158.000€

OCASIÓN POR CARACTERÍSTICAS
Ref. 12709 ZONA JUZGADOS: Buen piso de
84m2 alto y exterior en esquina. Distribución
cuadrada sin pasillos. 3 dor (2 dobles). Salón
comedor amplio. Balcón. Cocina buenas medidas en perfecto estado, galería. Cuarto de baño
completo. Suelos de gres. A un paso del centro.
Cercano a estación RENFE.

227.000€

CASA A 4 VIENTOS

Ref. 12779 CERDANYOLA NORTE/LLANTIA: ¡Ocasiónl! Casa a 4 vientos, parc. 400m2
aprox. Garaje 2 vehículos. Huerto. Salón. Cocina. Baño. Solarium 70m2, 1ª pl. 2 habit. Ideal
personas quieran algo más que una vivienda
(huerto, zona animales) Bien conservado!!

T

350.000€

4129

5/12/17 10:40

MATARÓ
i MARESME

Número 1798

Codi QR
Llegeix el Tot Mataró
al teu mòbil o tablet

del 9 al 14 de desembre
de 2017

ciutat
Mataró revalida la unitat política
contra els macroprostíbuls

ciutat
Mariano Rajoy obre a Mataró la
campanya del 21-D

reportatge
Les autoescoles i els alumnes,
en un stop indefinit

esport
Castillejo, guanyador prestigiós
per la Mitja Marató de Mataró

cultura
Carles Torres s'endú el desè
Premi Helena Jubany

perfil
Martí Roca,
jugant amb la sort

Edita: EL TOT MATARÓ S.L.
Director: Antoni Rodríguez
Administració: Maria Carme Rodríguez

MATARÓ
i MARESME
Carrer d’en Xammar, 11
08301 Mataró
Telf: 93 796 16 42
Mòbil: 605 686 147
www.totmataro.cat
www.eltotesport.com
www.portalmataro.com
mataro@totmataro.cat
redaccio@totmataro.cat
atencioclient@totmataro.cat

SUMARI 1798.indd 1

Amb la col·laboració de:

30.000

exemplars setmanals

Oficina: Paquita Cruz i Carme Fabrés (atenció al client), Joan Guillén (disseny) i M. Fernanda Marañón.
Redacció: Cugat Comas (coordinació), Diana Gomà, Laia Mulà.
Fotografia: Daniel Ferrer | Nous Projectes: Àlex Gomà
DIPÒSIT LEGAL: B-18.356-1981 | Imprimeix: LITOGRAFIA ROSÉS
Distribució Gratuïta a Mataró, Argentona, Vilassar de Mar, Arenys de Mar, Caldes d’Estrac, Llavaneres
EL TOT MATARÓ no es fa necessàriament responsable del contingut dels articles, opinions i missatges comercials inclosos en la revista.

Publicació associada:

Audiència controlada per:

Difusió controlada per l’oficina de Justificació de la Difusió

PEFC/14-38-00127

5/12/17 17:04

paginas para pdf's RIVAS&COLL.indd 2

25/9/17 16:20

Davant de tot
Monument al mataronisme
Opinió: Cugat Comas
Diuen que l'Ajuntament vol impulsar un pla per fer
reviure comercialment el Centre de Mataró. Tot i que el
tòpic diu que mai és massa tard, si se'm permet, s'escau reaccionar amb un punt d'escepticisme al catàleg
de bones intencions amb què la Casa Gran ha sortit al
pas. Volen que gent que en sap molt opini i doni idees per, amb les millors, saber què carai fer perquè no
marxin els Zara de torn i no només resulti interessant
pels gavatxos itinerants: que el Centre sigui útil i econòmicament productiu en clau nostrada.
Enmig de tota la planella, que vol ser ambiciosa, apareix com a peça clau Can Cruzate. No el casalot, que
també, sinó tota l'illa de cases que separa la bonica
Plaça Gran –que és en ella mateixa un altre concurs
infructuós d'idees, tot sigui dit de pas– i la plaça que
és tan lletja que fins i tot l'Ajuntament li ofereix el seu
darrere com argument. Can Cruzate, altre cop. No sé
si han tingut opció de mirar-se Can Cruzate des d'un

punt de vista elevat. Hi descobriran que bona part de
l'illa és tan sols façana i que aquesta s'aguanta per
una estructura digna d'aquell joc anomenat Mecano.
Actualment bona part d'aquesta peça transcendental
són, doncs, unes construccions enderrocades a dins de
les quals, de forma útil, s'hi amaguen els contenidors
de la plaça Gran. Diuen que a sota hi ha restes arqueològiques, i no és d'estranyar. I encara més: que potser
hi trobaríem l'accés a aquell forat en forma de sala que
els crèduls segueixen entestats a trobar.
Can Cruzate és, també, la perruqueria de tota la vida.
Els baixos amb la impremta, la paret amb art de carrer
del carrer de sota o el suport publicitari per exposicions i reivindicacions de política o ninots. Tornant de
la roda de premsa en la que ens glossaven les bondats
que podria tenir vaig pensar en la d'anys que fa que està
com està. I vaig pensar que el fet que el punt estratègic
del Centre sigui, avui, una zona buida i enderrocada
on no sabem què carai fer no fa sinó convertir-lo en
un gran monument al mataronisme.

L’ENQUESTA

UNITAT POLÍTICA
APLAUDIT: En la lluita contra la
implantació de macroprostíbuls
Mataró aconsegueix la foto d'unanimitat que no té en altres àmbits.

GROC PROHIBIT
CASTIGAT: La visita de Rajoy a
Mataró va provocar prohibicions
absurdes com les de passejar amb
mocadors grocs pel Port.
Daniel Ferrer

Creus que a Mataró es
coneix i es reconeix prou
la figura de Puig
i Cadafalch?
25 %
75%

Sí
No

LA PREGUNTA

Programes les compres de
Nadal o les fas de forma
impulsiva?
VOTA L'ENQUESTA A:
El davant de l'Ajuntament es va tornar a tenyir de groc dilluns passat
per protestar per la decisió del jutge Llarena de mantenir a presó a
Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.

Davant de tot 1798.indd 1

5/12/17 13:57

Sin título-1 1

5/12/17 9:21

Les portades

Foto antiga

La casa d'estiueig de Puig i Cadafalch

De fa 25 anys

Aquesta fotografia de la casa
d'estiueig de Puig i Cadafalch a
Argentona és una de les que es
pot trobar al calendari dedicat al
genial arquitecte i la seva relació
amb Argentona que es regala a
la vila maresmenca. És el segon
any que l'ajuntament d'Argentona, amb l'ajut del Centre d'Estudis Argentonins, fa un obsequi

cultural el mes de desembre pels
seus vilatans i en aquesta ocasió
les fotografies antigues de la vila
en són les protagonistes.
El CEA agraeix a Joan Sala i Grau,
a la família de Moragas, a Ramon
Manent, a Enric Subiñà, a l'Arxiu
Nacional de Catalunya i al MNAC
la cessió de les fotografies.

De fa 15 anys

L’ORQUESTA I CÀRITAS FAN DADAL
15 NOMS, 15 MÈRITS
A partir d’avui ja es pot votar qui mereix ser el
‘Mataroní de l’Any 2012’
El Corte Inglés s’ajorna
NÚMERO 1557

ANY XXXII

Del 14 al 20 de desembre de 2012
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De fa 5 anys
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Orquestra Ciutat de Mataró

12/12/12 13:02

Amb la col·laboració del Cor Infantil “La Llum”
Direcció: Clàudia Dubé Oranias
Diumenge 17 de desembre de 2017 a les 18 h.
Església de Sant Josep - Mataró
Entrada lliure amb aportacions voluntàries
Ajuda’ns a ajudar!

5/12/17 17:06
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www.totmataro.cat/ciutat

Ciutat

17
Qui pot ser Mataroní de l'Any 2017?
Comença fins a final d'any el període de propostes de noms
a través del web www.mataronidelany.cat
Societat: Cugat Comas

Quan es gira la darrera fulla del
calendari, inevitablement, comencen el temps de les valoracions. Passa cada any, quan ja és
desembre que en clau persona o

· Odontologia General
· Odontopediatria
· Ortodòncia
· Periodòncia
www.clinicanovadent.com

col·lectiva optem per començar a
pensar en què ha donat de si l'any
que estem començant a tancar. El
recolliment i el cert caràcter de ritual de cloenda que sovint associem a les festes de Nadal reforcen
aquesta sensació: i amb aquests

ingredients torna un any més el
Mataroní de l'Any.
Des del 2009, des del Tot Mataró
i Maresme proposem als mataronins l'exercici col·lectiu de determinar quin ha estat el ciutadà
o la ciutadana més destacat dels

· Pròtesi Dental
· Endodòncies
· Implantologia
Treballem amb mútues.
Consulta’ns.

Avda. President Lluís Companys, 3, 1r 1a, Mataró
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últims dotze mesos. Sense distingir entre mèrits o àmbits, en una
convocatòria el màxim d'oberta
possible perquè la pluralitat de la
ciutat i de la gent que li dona vida
es pugui expressar.
El Tot posa el mecanisme i organitza el certamen però són els mataronins qui, durant tot un procés
que culmina al febrer, determinen
amb el pes de la participació quin
és el guanyador més volgut o quina
la vencedora amb més suports. Si
hi ha altres certàmens que premien
a partir de seleccions o en base a
jurats, el Mataroní de l'Any posa
al centre la voluntat popular i és
aquest aval el que l'ha convertit en
un clàssic ja. Per novè cop, doncs,
proposem el mateix exercici: pensar en què ha donat de si l'any en
l'àmbit mataroní i quines podrien
ser persones mereixedores d'endur-se el guardó que reconeix el
ciutadà de l'any.

Propostes obertes
El rol ara important és, doncs,
l'analític. Que tothom proposi qui
cregui que ho pot merèixer, entenent aquest verb de la manera més
àmplia possible. En clau de 2017 o
com a culminació d'una trajectòria, per optar a ser candidat només
cal complir una premissa bàsica:
ser mataroní o mataronina de naixement o adopció. Recordem, això
sí, que des de la quarta edició es
va decidir no acceptar més candidatures a títol pòstum.

Obertura 1-2 Gran Recapte.indd 3

Aleix Merino, Mataroní de l'Any 2016

Ara és doncs moment de pensar
en qui pot ser candidat i proposar-lo. No és cap lluita competint
per acumular suports, ja que la fase
de votacions serà posterior. Ara el
que s'escau és pensar i proposar.
Deliberar. També debatre. I trobar
el màxim de noms possibles per
poder escollir després entre ells.

Daniel Ferrer

Fins a final d'any
Fins al darrer minut d'aquest 2017
hi haurà obert el formulari al web
www.mataronidelany.cat per proposar possibles candidats. Ara
es tracta de fer tantes propostes
com es vulgui. L'elecció popular
és l'ADN del certamen i els mataronins tenen la paraula.

5/12/17 18:48

Ciutat

Un palmarès del tot pluridisciplinari
Els guanyadors de les diferents edicions del 'Mataroní de l'Any' provenen d'àmbits
ben diferents, senyal de la pluralitat intrínseca de la ciutat
Mataroní de l'Any: Redacció

El candidat o candidata que el
pròxim mes de febrer rebi més
vots succeirà en el palmarès del
Mataroní de l'Any a una llista de
notables. I és que al llarg de tots
aquests anys el guardó ha reconegut candidats d'àmbits ben diferents, demostrant que és una
distinció popular que no hi entén
de disciplines concretes. Activistes
socials, artistes, religiosos, professionals de la medicina o docents
poden ser, com ja han estat, distingits pels seus ciutadans. Qui se
sumarà a la col·lecció aquest any?

Obertura 3-4 mdla.indd 2

Pep Manté

J.A. Ciller

2009: A títol pòstum, el reconeixement per l'advocat laboralista va estrenar aquesta
iniciativa recuperada. Manté
va ser un pilar de la cultura,
l'associacionisme i els drets
socials dels mataronins.

2010: L'ànima de l'associació
EPMA va guanyar el Mataroní
de l'Any després de consolidar
el 'Mataró Camina per l'Alzheimer' com la gran iniciativa
solidària de cada tardor a la
ciutat.

5/12/17 18:13
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Pare Joan

Ramon Salicrú

Diego Herrera

2011: L'escolapi Joan Herrero
era tota una institució a la ciutat i no només per la gent de
Santa Anna. El seu exemple
i record el van convertir en
guanyador indiscutible a títol
pòstum.

2012: Parlar de Ramon Salicrú
és fer-ho de docència i d'història. L'actual president del
Foment va ser distingit just
l'any en què es jubilava després de dirigir el GEM durant
molts anys de vocació.

2013: La lluita per la justícia
dels afectats per l'estafa de
les participacions preferents
es va fer lloc al Mataroní de
l'Any que va anar a parar al
portaveu d'Estafabanca, l'associació unitària d'afectats.

Lara Sànchez

Maribel Nieto

Aleix Merino

2014: La jove ninotaire es posa
el públic mataroní a la butxaca
sempre que mostra en públic
que amb el llapis a la mà s'inverteix la seva timidesa i és
una artista total. Per això va
guanyar el certamen.

2015: Just en l'any de la seva
jubilació arribava un reconeixement per aquesta professional, líder del programa pioner de detecció del càncer
de mama a la comarca. Una
distinció amb molt de sentit.

2016: La lluita del jove Aleix
contra una malaltia força desconeguda i sobretot el seu
somriure que es va encomanar
solidàriament a tota la ciutat
van ser els guanyadors de
l'edició de l'any passat.
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5/12/17 18:13

Nadal
a Mataró
Anticipa’t
i estalvia

La campanya comercial de Nadal
entra als seus dies més decisius. Se
sap que tot el que sigui programar
les compres i anticipar-se als dies
de màxim consum implica estalvi i
tranquil·litat. Per això ara és el moment clau que pot permetre't unes
festes de Nadal sense preocupacions:
amb els deures fets. I fets al comerç de
proximitat, aquí a Mataró.

1P PORTADA NADAL 1798.indd 1

5/12/17 12:51

1P BROOKLIN 1798.indd 1

5/12/17 17:37

Nadal a Mataró

Anticipa’t i estalvia

Campanya més il·luminada!

La campanya a Mataró, amb moltes activitats

M

ataró brilla amb llum pròpia des de dissabte
passat quan es va encendre més il·luminació
de Nadal que abans. Així els carrers brillaran diàriament quan es faci fosc fins al dia de Reis.
A més, l'Ajuntament i algunes entitats dinamitzaran
els dies nadalencs amb diverses activitats festives.
Enguany s’il·luminen el doble de carrers que en anys
anteriors perquè l’Ajuntament ha assumit el cost de la
il·luminació i n’ha instal·lat més al centre, Rocafonda,
Cerdanyola i Peramàs-Esmandies.
Llums a banda, hi ha diferents activitats de la campanya. La programació inclou actuacions de dinamització de la Fira de Pessebres i Ornaments de Nadal,
visites guiades, parc d’atraccions infantils, teatre,
recollida de cartes i la Cavalcada de Reis.

ESPECIAL NADAL 3,4,5,6,7,8 1798.indd 2

A més barris i carrers de la
ciutat que mai hi brilla la
il·luminació nadalenca
Un concurs per Instagram
La novetat més destacable d'enguany és la iniciativa 'Nadal de concurs', a través de la qual sortejaran
10 regals. Es tracta d'un concurs d’Instagram en la
que els participants hauran de fer-se una fotografia
i penjar-la amb l’etiqueta #NadalMataró i @visitmataro. La imatge haurà de comptar amb els objectes
de colors de la campanya de Nadal a Mataró que hi
haurà a les botigues, als restaurants, als mercats i
a la Fira de Pessebres.

5/12/17 15:58

Nadal a Mataró
Descobreix els regals
i les il·lusions que
s’amaguen als comerços

www.visitmataro.cat · #nadalmataro

Nadal a Mataró

Anticipa’t i estalvia

Racionalitzar els regals
acaben dins d’un armari, sense que ningú se les miri
i omplint-se de pols. Diners llençats a les escombraries... La pressió dels familiars preguntant què s’ha
de regalar als nens també pot amb mi perquè, quan
comences a pensar-hi t’adones que tenen de tot i ja
no saps què dir. Però és clar, s’ha de regalar!! I aquí
és on comencen les compres compulsives i inútils.
Des de fa un temps circula per Internet la regla
dels quatre regals. No en sé trobar l’origen exacte,
i si ho mireu, veureu que n’hi ha diverses versions.
Però la idea principal és que no es compri als nens
més de quatre regals i que es puguin classificar de
la següent manera:
Els infants són un tema apart. Aquests dies els
bombardejaran per tots costats amb anuncis,
catàlegs i notícies. Els enlluernen i els fan creure que ho necessiten tot. I ells s’ho creuen i ho
demanen tot. Però quan ho tenen, no juguen
amb res. Que aixequi la mà qui no ha vist a un
nen jugant amb la caixa de la joguina i deixar
la joguina abandonada??

C

ada any intento “racionalitzar” al màxim el que
reben els meus fills. Ja quan comencen a dir
tot el que voldran, els recordo que hi ha molts
més nens i que les coses han d’anar repartides, que
no tot és per ells. Preparem les llistes conjuntament
i els faig reflexionar sobre el que estan demanant. Si
realment ho necessiten o ho volen, o si simplement
ho apunten per fer la llista més llarga o perquè un
amic seu també ho demana.

1. Alguna cosa que ells vulguin.
2. Alguna cosa que necessitin.
3. Alguna cosa per vestir.
4. Alguna cosa per llegir.
Ho trobo molt adequat, sobretot quan els nens comencen a tenir una edat en que ja els pots explicar
les coses pel seu nom. Ja m’enteneu ;-)

Àmmia Serra | www.enjoyorder.net
Més continguts al seu bloc "Disfrutant de l'ordre"
a www.totmataro.cat/blocs

Els avis a vegades no ho entenen. Els hi volen donar
tot (i més quan ells van tenir una infància difícil amb
pocs regals de Nadal). Jo els hi intento explicar que
ells només veuen com el dia del Tió o el dia de Reis,
els nens estan eufòrics obrint regals i més regals.
Però després no veuen com totes aquelles joguines
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Emili Cabanyes, 20 Mataró · T. 93 799 80 16

www.batterythings.com

455€

329€

239€

FORD RANGER

AUDI Q7

MASERATI

Autèntic 4x4, 4 motors, bluetooh,
comandament distància, seient pell, 2 places

2 Motors,comandament a distància,
seient pell, radio FM

1 Motor, comandament a distància,
llums, bluetooh

825€

555€

240€

350€

ETWOW BOOSTER PLUS

UBER SCOOT TURBO

RAZOR CORE E100

MINI SEGWAY

500W, pantalla color,
fre regeneratiu

1000W, frens de disc,
llums, seient

100W, 16 km/h, 24v

Bacteria liti 36v, 15 km/h,
12 km. autonomia

49€

199€

999€

HOVERKART

HOVERBOARD

BICICLETA MINI

Adaptable a tots els hoverboards

700W, bluetooh, bossa

250W, 36V 11Ah, batería integrada

500€

550€

500

PIT BIKE

MINI QUAD PHYTON

MINI QUAD COBRA

500W, 3 velocitats, frens de disc, 24v

800W, 3 velocitats, frens de disc

800w, 3 velocitats

1P BATTERY THINGS 1798.indd 1
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Nadal a Mataró

Anticipa’t i estalvia

Un Nadal ben festiu

La Unió de Botiguers vol que la zona comercial
de Mataró estigui contínuament dinamitzada

L

a Unió de Botiguers de Mataró (UBM) enguany
ja té a punt les activitats nadalenques per celebrar les festes d'enguany: un Parc d'Atraccions Infantils, un Tió Gegant Solidari, una ludoteca,
un Pare Noel, actuacions musicals i molt més. La
voluntat de la UBM és que comprar a Mataró sigui
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més que una acció comercial. Entre les activitats en
funcionament, l'UBM ha ubicat el Parc d'Atraccions
Infantils a la Rambla, el qual estarà en marxa fins al
14 de gener. També pels petits de la casa podran gaudir del Tió Gegant Solidari el pròxim 22 de desembre
a partir de les 18h a la Riera. Organitzat juntament
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amb Càritas, el tió oferirà a la canalla regals d'establiments associats a la UBM.

Una ludoteca pels infants
Per garantir que els adults puguin fer les compres i
els preparatius nadalencs, entre el 23 de desembre i
el 7 de gener els menuts podran gaudir a la Ludoteca.
Aquest espai de jocs, tallers i contes estarà situat
al local Cut&Fun (c. Sant Cugat 2, cantonada pl. de
Cuba), entre les 10:30h i 13:30h i de 17:30h a 20:30h.

El Pare Noel i el Missatger
A més, pels que esperen el Pare Noel, el 23 de desembre a partir de les 17h, estarà als entorns de la plaça
de Cuba on, juntament amb animació infantil, rebrà
als més petits. La Unió de Botiguers, juntament amb
l'Associació de veïns del Centre, organitzen l'Animació
Infantil del Missatger Reial els dies 2, 3 i 4 de gener.

La UBM recorda que els festius
3, 6, 8, 10, 17 i 24 de desembre
són d'obertura comercial
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Els més grans també podran gaudir de les activitats
amb les actuacions musicals programades pels dissabtes 9, 16 i 23 de desembre als carrers comercials
de Mataró i del Tastet d'Escudella de Nadal el dissabte 16 a la plaça Gran. A partir de les 10.30h estaran
a punt els tastets de l'escudella popular pels clients
de les botigues associades a la UBM.
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Agenda
Guia cultural

TERESA FORCADES,
LA GENEROSITAT
Dijous

14
de desembre
19.30h //
Sala d’actes de La
Fundació Iluro (c. Santa
Teresa, 61. Mataró) //

"

L'atenció és la forma més pura
de generositat". Aquest és el
títol de la conferència que la monja
benedictina Teresa Forcades i Vila
pronunciarà a la sala d'actes de
la Fundació Iluro. Ho farà convidada per Càritas en el marc de la
programació especial del dia del
voluntariat i que de ben segur que
el seu discurs ferm, de to pausat
i conviccions socials profundes
servirà per conscienciar sobre la
tasca d'entitats del Tercer Sector.

+ INFO // www.totmataro.cat/agenda
El Sobrino del Diablo

MÚSICA //
Los Alérgicos
Divendres 8 desembre / 20h /
L'Arc Cafè Cultural (c. d'en Pujol,
26. Mataró) / Taquilla inversa
Concert d'una banda que s'insipira
en la música dels anys 60 i 70, amb
versions i temes propis.

RatPack
Dissabte 9 desembre / 17:30 a
20:30h / Centre de Mataró
Tribut a Frank Sinatra, Dean Martin
i Sammy Davis Jr amb temes dels
anys 50 i 60. Actuacions musicals
itinerants: Pl. Cuba > C. Sant Benet /
Pl. de les Tereses > C. Santa Teresa
> C. Sant Josep. Organitza: Unió de
Botiguers de Mataró.
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Dissabte 9 desembre / 20h / L'Arc
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26.
Mataró) / Taquilla inversa
Concert amb lletres irreverents i
gran sentit de l'humor.

Jazz Divas
Dissabte 9 desembre / 20h / L'Arc
Cafè Cultural (c. d'en Pujol, 26.
Mataró) / Taquilla inversa
Un repàs de la historia de les millors veus del jazz amb la gran veu
d'Aly Alma.

'WoM'
Dijous 14 desembre / 21h / Casal
L'Aliança (c. Bonaire, 25. Mataró)
/ Taquilla: 13€. / Anticipada: 10€.
Tres dones, tres ànimes, tres
veus, tres instruments: Clara Luna

(piano), Laia Fortià (contrabaix) i
Gemma Abrié (bateria). Temporada
de Músiques Tranquil·les.

Big Band Jazz Maresme &
Susana Sheiman
Divendres 15 desembre / 20:30h
/ La Sala d'Argentona (Pl. Nova,
14. Argenona) / Preu: 4€.
Concert de Nadal amb un repertori
dels millors estàndards i dels temes més característics d’aquestes
dates tan especials.

'Fantasia Pianística'
Divendres 15 desembre / 21:15h
/ Auditori de l’Aula de Música
Masafrets (c. Arnau Palau, 3.
Mataró) / Taquilla inversa
Concert a càrrec del pianista Xavier
Barbeta. Obriran el concert Eloi
Montmany i Anna Serres al piano.
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nda

VERMUT MUSICAL /

FAMILIAR /
Sortim en família: 'Vet-ho aquí'
Diumenge 10 desembre / 12h /
Casal L'Aliança (c. Bonaire, 25.
Mataró) / Preu: 7€.
Tururuth Titelles presenten un
espectacle amb contes tradicionals de la nostra cultura, cançons i teatre d’ombres.

'Pele Macleod'
Diumenge 10 desembre / 12h /
Plaça Pi i Margall (Mataró)
Pele MacLeod és un bandautor que
respira Maresme per tots costats.
Vermuts cada mes en un indret de
Mataró, amb música de Km. 0, i en
un ambient agradable i familiar.

TEATRE I DANSA //
Òpera: 'La Bohème'
Dimarts 12 desembre / 19.15h /
Teatre Principal (c. Església, 4547. Arenys de Mar) / Anticipada:
15€. Taquilla: 17€.
De Giacomo Puccini. Retransmissió
en directe des de l'Opera Nacional
de Paris.

INFANTIL //
Biblioteca Popular Fundació
Iluro (c. d'en Palau, 18. Mataró).
Dimecres 13 desembre / 17.30h:
Art Time: Conte i taller d'activitats
plàstiques 'Max, l'artista' de Marion
Deuchars.
Dijous 14 desembre / 17.30h: Els
Dijous a la Biblio: Conte i taller de
manualitats "Et menjaDé" de JeanMarc Derouen.
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L'hora del Conte
Dimarts 12 desembre / 18h /
Biblioteca Pública Pompeu Fabra
(Pl. Occitània, s/n. Mataró).
Narració del conte "No és més
que una grip!" d’Armelle Modéréa.

L'Hora del Conte especial Dia
del Voluntariat
Dimecres 13 desembre / 18h /
Biblioteca Antoni Comas (Mataró)
Narració del conte "El moment
perfecte" de Susana Isern i Marco
Somà, a càrrec de Sílvia Terra.

'Els arcs intel·ligents de Gaudí'
Dissabte 9 desembre / 18h / Nau
Gaudí (c. Cooperativa, 47. Mataró)
/ Inscripció prèvia: 93 741 29 30.
Grans i petits descobrirem les característiques arquitectòniques
de la Nau Gaudí. De 5 a 12 anys.

Buc de contes
Dijous 14 desembre / 17:30h / Buc
llibres (Muralla Tigre, 31. Mataró).
Narració del conte "Agafar i donar"
de Lucie Félix.

'En Terri us felicita el Nadal'

Presentació conte: 'El somni
de la Teresa'

Diumenge 10 desembre / 12h /
Ca l’Arenas (C. Argentona, 64.
Mataró)
Visita i activitat plàstica, farem una
felicitació de Nadal per als amics
i familiars. Activitat recomanada
per a infants a partir de 5 anys.

Dijous 14 desembre / 19.30h /
Buc de Llibres (Muralla del Tigre,
31. Mataró)
Presentació del conte infantil d'Alexandra Trapote, editat per l'associació cultural i d'esbarjo Mestres
en Gai Saber.
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COL·LOQUI /

POESIA /
Perifèric Poetry: 'La patilla y
la visceralidad' + micro obert

Parlem de sardanes
Dimecres 13 desembre / 19h /
Les Esmandies. Casal de Barri
(Rda. O'Donnell, 94. Mataró)
Projecció del documental "Aires
al cim", a càrrec de l'Agrupació
Amics de la Sardana de Tiana i el
Club Excursionista Tiana.

Dijous 14 desembre / 21h / Cafè
de Mar (c. Santa Rita, 1. Mataró)
/ Taquilla inversa
Espectacle de micro obert de poesia, amb la participació especial
de Mònica Caldeiro i Víctor López.

XERRADES I LLIBRES /
Facciamo due chiacchiere
Dimarts 12 desembre / 19h /
Biblioteca Pompeu Fabra (Mataró)
Tertúlia literària en italià, amb
l'obra 'Fai bei sogni', de Massimo
Gramellini.

Vens a la tertúlia?
Dimarts 12 desembre / 19h /
Biblioteca Antoni Comas (Mataró)
Tertúlia moderada per Cristina Valls
sobre 'El cor és un caçador solitari', de Carson Mc Cullers.

'L'arxiu Municipal de Mataró.
A Propòsit del Senyor Llovet'
Dimarts 12 desembre / 19h / Sala
d’Actes de la Fundació Iluro (c.
Santa Teresa 61. Mataró)
Conferència a càrrec de Josep
Maria Clariana i Coll, arxiver.
Presentació del número 119 de la
revista Fulls del Museu Arxiu de
Santa Maria.

'Phil Jackson, el maestro zen'
Dimarts 12 desembre / 19.30h /
Buc de Llibres (Muralla del Tigre,
31. Mataró)
Presentació del llibre de Mauro
Valenciano, entrenador de bàsquet
i autor del llibre.

'Galaxia Lucas'
Dimarts 12 desembre / 19h /
Biblioteca Municipal (c. Closens,
65. Sant Andreu de Llavaneres)
Presentació del llibre, a càrrec del
seu autor Francisco Javier Millán.
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Vens a la tertúlia?
Dimecres 13 desembre / 19h /
Biblioteca Pompeu Fabra (Mataró)
Tertúlia moderada per Toni Sala,
sobre 'La casa de les belles adormides' de Yasunari Kawabata.

Un món de llibres
Dimecres 13 desembre / 19h /
Biblioteca Antoni Comas (Mataró)
Tertúlia moderada per Maite
Lafontana sobre 'Viatge a l'Índia',
d'E.M. Forster.

'Els carrers seran sempre
nostres'
Dimecres 13 desembre / 19.30h /
Buc de Llibres (Muralla del Tigre,
31. Mataró)
Presentació del llibre de Liz Castro,
a càrrec de l'autora.

Tertúlia literària: 'Coia Valls'
Dimecres 13 desembre / 19h /
Biblioteca Ilturo (c. Sant Joan,
8. Cabrera de Mar)
L'escriptora Coia Valls parlarà sobre el seu llibre 'Si tu m’escoltes' i
altres aspectes de la seva carrera.

Talking about...
Dijous 14 desembre / 19h /
Biblioteca Pompeu Fabra (Mataró)
Tertúlia literària en anglès amb
l'obra "On Chesil Beach, d’Ian
McEwan.

'Parlem de clàssics'
Dijous 14 desembre / 19h /
Biblioteca Municipal (c. Gran, 3-5.
Argentona)

Tertúlia al voltant de l'obra 'La
Metamorfosi' de Franz Kafka.

'El Gran Viatge (Interior)'
Divendres 15 desembre / 19h /
DAMSARA (Passeig de Marina,
142. Mataró) / Gratuïta (Reserva:
hola@damsarasalud.com o al tel.
931.190.133)
Conferència de Sergi Pérez.

FESTES i FIRES //
Fira de pessebres i ornaments
de Nadal
Fins al 23 de desembre / Plaça
Santa Anna (Mataró)
fira on es pot trobar tot el necessari per a la decoració nadalenca.

Parc d'Atraccions infantil de
Nadal i Reis
Fins el 14 de gener / La Rambla
(Mataró)
Organitza: Unió de Botiguers de
Mataró.

Fira de Nadal
Dies 9 i 10 desembre / Passeig
Mare de Déu de Montserrat (Sant
Andreu de Llavaneres)
Venda de productes relacionats
amb el Nadal.

Fira de Brocanters
Diumenge 10 desembre / De 10 a
15h / Riera, davant C.C. Calisay
(Arenys de Mar)
Venda de productes usats per a la
decoració, el gaudiment personal
o el col·leccionisme.
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FIRA /
Parc d'Atraccions de Nadal
- Fira Màgic -

ATENCIÓ CIUTADANA

Fins al 7 de gener / Nou Parc
Central (Mataró)
Fira de 15 atraccions infantils i
carpa de Nadal amb actuacions
diferents cada dia, pintacares i
concurs de dibuix.

Festa Major petita i festes de
Nadal Santa Llúcia 2017
Caldes d'Estrac / Fins al 5 gener.
Dimarts 12: 18h Biblioteca Can
Milans, Taller de Nadal.
Dimecres 13: D'11 a 14h Esplanada
Can Muntanyà "Jugantots", jocs
gegants tradicionals de fusta.
17.30h a la Fabriqueta, Taller de
Nadal. 18.30h Església Santa Maria,
missa solemne Santa Llúcia. 20h
Sala Cultural, concert clàssic amb
l'Orquestra Titanium. Tot seguit,
refrigeri de Festa Major.
Divendres 15: 18h Plaça de la Vila,
encesa de l'Arbre de Nadal. Tot seguit, Xocolatada. 20h Sala Cultural,
Concert de Nadal "El Color del
Gospel: Un cant a la llibertat" amb
The Sey Sisters (preu: 5-8€). A
continuació, brindis de Nadal.

RUTES I VISITES //
La Casa Coll i Regàs
Dies 9, 14 i 15 desembre / Div. i
dis. 18 a 20h, dij. 12 a 14h / Casa
Coll i Regàs. Fundació Iluro (C.
Argentona, 55. Mataró) / Preu:
6€. Reserva: 682156765 i visites@
casacolliregas.cat.
Visites guiades a l'obra de l'arquitecte Puig i Cadafalch.

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

Un tast d'art a Ca l'Arenas
Dissabte 9 desembre / 18h /
Ca l’Arenas (c. d’Argentona, 64,
Mataró).
Visita guiada per l’arquitectura de
la Casa Arenas, la figura de l’artista
i la rellevància de la col·lecció d'art.

Vapors, fàbriques i cooperatives del Mataró industrial
Diumenge 10 desembre / 11h / Nau
Gaudí (c. Cooperativa, 47. Mataró)
Ruta guiada per conèixer el ric
patrimoni històric de Mataró, dels
segles XIX i XX.

TALLERS I CURSOS //
Taller de dibuix amb model
Dissabte 9 desembre / D'11 a 13h /
Taller Gravat (C. Josep Montserrat
Cuadrada, 43. Mataró) / Preu: 10€.
Taller per a adults, no cal inscripció prèvia. Heu de portar el vostre
material de dibuix (carbonet, tinta,
paper, planxes, etc.).

Taller de Nadales
Dimecres 13 desembre / 18h /
Biblioteca P. Fidel Fita (c. Bonaire,
2. Arenys de Mar)
Taller de nadales a càrrec del
Conjunt Vox·Art.

Vil·la romana de Torre Llauder
Dissabte 9 desembre / 12h / Vil·la
romana de Torre Llauder (Av. de
Lluís Companys, s/n. Mataró)
Visita guiada a les restes d’una
vil·la romana de l'època d’August
(final del segle I aC).
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Per enviar informació
Email: agenda@totmataro.cat
Oficina: C/ Xammar, 11
Formulari: totmataro.cat/agenda

Tel. Civisme 900 859 009
Centraleta 93 758 21 00
Oficines d’atenció ciutadana
De 9 a 19 h de dl. a dj.
Dv. de 9 a 14.30 h:
> La Riera La Riera, 48
De 9 a 15 h de dl. a dj.
Dv. de 9 a 14 h:
> Rocafonda C. de Josep Punsola, 47
> Cerdanyola Pg. de Ramon
Berenguer III, 82
> Molins C. de Nicolau
Guanyabens, 23-25
> Pla d’en Boet C. de Juan
Sebastián Elcano, 6
> Cirera C. de Cadis, 1

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

POLICIA LOCAL 092

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

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

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

regidordebarri

OFICINA DEL DEFENSOR
DEL CIUTADÀ C. de Cuba, 47

/ Tel. 93 758 24 99
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'Col·lectiva de gravadors'

EXPOSICIÓ /

Col·legi Aparelladors i Arquitectes
Tècnics (Pl. Can Xammar, 2.
Mataró) / Fins al 14 de gener.
Taller de Gravat de Jordi Rosés i
Claudia Lloret (Arenys de Munt).

'Lídia Tur: Obra petita'
Casa Gòtica (Plaça de l’Església, 4. Argentona) / Fins al 30
de desembre.
Artista i pintora argentonina. Sèrie
de quadres petits, amb molta
textura, sobre insectes i peixos.
També mosaics i sèrie sobre paper.

'Els micromasclismes no molen'
Centre Cívic Espai Gatassa (C.
Josep Montserrat Cuadrada, 1.
Mataró) / Fins al 12 de desembre.
Fotografies taller de fotonovel·la de
la Xarxa d'Espais Joves de Mataró.

Ateneu de la Fundació Iluro

10è Premi Helena Jubany

(La Riera, 92. Mataró).
Fins al 7 de gener:
• Antoni Lleonart. Pintures i dibuixos.
Fins al 7 de gener:
• 'La paraula ho va fer tot (1517-2017).
500 Anys de reforma protestant'.

Biblioteca Pública Pompeu Fabra
(Pl. Occitània. Mataró) / De l'1 al
15 de desembre.
Cartells de les 10 edicions.

'La nit'

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

Josep Puig i Cadafalch

Can Marfà Gènere de Punt
Museu de Mataró (Passatge

30 anys de fotografies de
Llavaneres (1976-2006)

de Can Marfà, 1. Mataró)
Fins al 17 de juny:
• 'Els mitjons Molfort's i la publicitat racional'.
Exposició permanent:
• 'Mataró, capital gènere de punt'.

Museu Arxiu Can Caralt (Sant
Andreu de Llavaneres) / Fins al 7
de gener.
Fotografies de Quim Bertran.

Les Esmandies Casal de Barri
(Rda. O’Donnell, 94. Mataró) /
De l'1 al 22 de desembre i del 8
al 26 de gener 2018.
Col·lectiva Grup Foto Havana.

'Pessebres i diorames'
Local Associació Pessebristes
Mataró (C. d'Alarcón, 27 Mataró)
/ Fins al 7 de gener.
Associació Pessebristes de Mataró.

'Un viatge a les tribus de la
vall del riu Omo'
Sala UEC Mataró (Carrer Nou, 29.
Mataró) / Fins al 24 de gener.
Reportatge de Quim Botey.

Col·lecció 2018
Josep Ma Puig Joier - Gemmòleg
(c. Colón, 9. Mataró) / Fins al 5
de gener.
Dissenys Mia Puig, Joana Puig i
Esther Campanario.

Can Palauet (c. d'en Palau, 32.
Mataró) / Fins al 7 de gener.
• 'Caminar sobre el gel. Èpica i disfuncionalitat en la pràctica artística'.
Fins al 30 de desembre:
• 'Oci a la fàbrica', proposta de
Mariona Moncunill.
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'Josep Puig i Cadafalch. Visió,
identitats, cosmopolitisme'

'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.

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

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

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

'Estats'
Museu del Càntir (Pl. Església, 9.
Argentona) / Fins al 7 de gener.
Obra de la ceramista Montse
Llanas.

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

'Josep Puig i Cadafalch,
arquitecte'

'Al punt de sal'

Biblioteca Pública Antoni Comas
(C. Prat de la Riba, 110. Mataró).
Fins al 16 de desembre.
Fotografies del fotògraf mataroní
Ramon Manent.

Museu Marès de la Punta (c.
Església, 41. Arenys de Mar) /
Fins al 17 de desembre.
Exposició organitzada pel Museu
Mollfulleda de Mineralogia.
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Gent gran
ACTIVITATS //
'Salut i benestar desiguals'
Dimecres 13 desembre / 18h /
Foment Mataroní (c. Nou, 11. Mataró).
Aules Sènior de Mataró d'Extensió
Universitària. Conferència a càrrec de Guillem López Casasnovas
(Professor d’Econòmiques UPF).

Grup de lectura
Dijous 14 desembre / 18h /
Biblioteca Popular Fundació Iluro
(C. d’en Palau, 18. Mataró)
Lectura comentada per a gent gran:
amb la novel·la "Siddhartha", de
Herman Hesse. Organitza: Consell
Municipal de la Gent Gran.
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CASALS //
Associació de gent gran La
Gatassa. Av. de La Gatassa, 25.
Mataró. Telf: 93.757.87.30.
• Actuacions: Dimarts 12 desembre a les 17h, Nadales a càrrec del
grup musical Gatassa. Dilluns 18
desembre a les 17h, grup de Play
-Back i Baile La Llantia. Dimarts
19 desembre a les 17h, grup de
Country del Casal de L'havana.
Dimecres 20 desembre a les 17h,
Coral Gatassa. Dissabte 23 desembre a les 17 h, Coral "Primavera Per
La Pau". • Ball dimecres 16,30h a
la Sala del Bar.

Els remeis casolans

UDP. Casal de gent gran
Les Santes-Escorxador. C.

Divendres 15 desembre / 17.15h
/ Casal de la Gent Gran MataróJaume Terradas (c. d’Argentona,
59. Mataró)
Conferència a càrrec de la Cristina
Martí, cofundadora del Grup d’Estudis i Difusió de Plantes i Remeis del
Maresme i Vallès. 16è cicle d’activitats formatives per a la gent gran.

Floridablanca, 118. Mataró. Telf:
93.790.36.72.
• Pròxima sortida: 20 de desembre
Dinar Pre-Nadal. • Activitats: TaiTxi (dill-dmc 10h). Petanca (cada
dia de 16 a 18h). Mele de Petanca
(dill 9:15h). Labors i Patchwork
(dill 16h). Ganxet i Mitja (dill 17h).
Català (dmt 10h). Relaxació (dmt i
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div 16 a 17h i 17 a 18h). Playback (dij
10h). Mandales (dmt 17h). Ioga (dmc
16h). Ball En Linea (dmc 17,30h). El
Quince (dij 16.30h). Informàtica
(dmt 11h-div 10h i 11h). Taller De
Memòria (dmc 10h). Anglès Bàsic
(dij 10.30h) • Sopar-Ball, penúltim
dissabte de mes. • Jocs de taula
(cartes - Domino - Rummikub).

Casal de gent gran Jaume
Terradas. Carrer Argentona, 59.
Mataró. Tel: 93.757.99.52.
• Ball: diumenges 17h. • Petanca:
melé cada diumenge. • Revetlla
mensual al Casal Aliança. • Juguem
tots: dimecres a les 16h. • Activitats
fisiques: Gimnàstica, Txi-kung, Ioga,
Taitxi, Swing. • Tallers: Artesania,
Ceràmica, Dibuix, Fotografia, Labors,
Marqueteria, Pintura, Modisteria. •
Arts Escèniques: Cant Coral, Playback, Teatre, Poesia. • Cursos de
formació: Tallers per exercitar
la memoria, Català i Història de
Catalunya, Literatura, Informàtica,
Coneixements de smartphones. •
Tardes de cinema (mensual). •
Sessions formatives. • Excursions.
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Sèniors

Apunts
psicològics

Unió Europea

Venjança/Odi/Rancúnia

A la Unió Europea (UE) li pot passar el mateix que a la Unió de
Repúbliques Soviètiques (URSS),
que un excés de burocràcia i maquinària organitzativa, excessivament gran i complexa la converteixi
en inviable. El seu plantejament
obeeix a sistemes d'organització
territorial basats en plantejaments
federals obsolets, propis de segles
passats, amb estructures jeràrquiques dels seus actuals estats-nació,
que atempten contra els creixents
desitjos de llibertat dels seus pobles
i regions, que configuren els seus
diferents territoris.
Territoris, que més aviat o més
tard, acabaren configurant l'Europa dels Pobles, amb una estructura territorial organitzada en xarxa,
que permeti establir relacions entre
ells, respectant en tot moment, el
manteniment de la seva autosuficiència i autonomia territorial en
entorns interrelacionats de forma
global en xarxa, molt respectuosos
amb les llibertats individuals dels
seus membres.
El creixent progrés del concepte
de llibertat, estretament relacionat
amb el fet de saber més, converteix
en imparable la creació d'organitzacions territorials en xarxa, com
les més adequades, en les actuals
preses de consciència de la realitat
que ens envolta i ens configura.
Organitzacions, quina construcció, cal considerar com un projecte
històric inacabat en marxa, de caràcter universal, desenvolupat pels
propis territoris, que en la mesura
que escriuen la seva pròpia història, aquesta a la vegada els configura, com a membres d'una societat,
d'una època, d'una civilització..

VENJANÇA: Insatisfacció de fons.
La venjança és una emoció que
se serveix en un plat fred. Una
reacció molt primària davant
una ofensa real o imaginària. I
com es planifica! Hi ha una dita
africana que diu: Més fort que
el plaer de venjança, és el plaer
del perdó. Les dues emocions
són fortes. I la venjança es cou,
es planifica. Així en nois i noies
en plena preadolescència i adolescència. L'exemple actual és
el bullying o assetjament escolar, el maltractament, el mòbing.
Les motivacions poden ser ben
inconscients i projectades a la
persona indefensa.
ODI. Una energia devastadora.
Una altra emoció primària. Odiar
pel sot fet de sentir-se ofès sense
cap raó o explicació conscient. O
per no haver rebut el que tu t'esperaves: T'odio mare! No et puc

veure! Frase dita per adolescents
a les mares quan posen límits o
demanen explicacions. I surt del
fons emocional borrascós: L'odi
és cec. Quanta feina interior per
a conèixer, acceptar, comprendre
i gestionar aquesta emoció que
es camufla i s'amaga a través de
raonaments, lleis, actes de justícia i amors. I és molt actual.
RANCÚNIA. Un dolor interior
negatiu. Ressentiment arrelat i
tenaç. "Sóc rancorosa" diuen certes persones. Una emoció tòxica,
destructiva, negativa. Cal combatre-la a l'interior. L'antídot de
venjança, odi i rancúnia és amor,
tendresa, comprensió, compassió
i humilitat. La raó ha de treballar per tal de clarificar què mou
a aquestes emocions (motors).
JAUME PATUEL I PUIG
Pedapsicogog - Psicoterapeuta
jpatuel@copc.cat

JOSEP ARACIL I XARRIÉ
President d'Eurosènior
joarxa@gmail.com
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Farmàcies
24h (obertes dia i nit)
M.R. COLLDEFORN
Rda. O’Donnell, 13
937 579 293
Obertes tot l'any de 9 a 22h
R. SUBIRATS Blay Parera, 35
937 96 1721
LA RIERA 10 La Riera, 10
937 901 058
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. Diss. 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 1720,30 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
J.P. VENTURA c/Siete Partidas, 79
T. COLL Sant Cristòfor, 1
C. YÁÑEZ Camí Ral, 110
M.A. MAJORAL Irlanda 17, cant. Boixa
M. MASJUAN Rda. Dr. Ferran, 28
J. PLANA Pl. de Cuba
M.C. SAÑES Creu Roja, 3
SPÀ SERRA Sant Valentí, 43
R. SPA Pl. Santa Maria, 3
A.L. VILARDELL
Av. Puig i Cadafalch, 256
M. OLIVÉ Av. Gatassa, 71
SUBIRANA Rosselló, 43
E. BARREDA c/Alemanya, 6

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

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
937 901 517
20,30. Diss de 9 a 14. Alarcón, 41
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

EL TOT 1798.indd 5

5/12/17 13:55

Ciutat

núm. 1798 del 9 al 14 de desembre de 2017

Front comú renovat contra els macroprostíbuls

Foto de tots els representats de grups municipals en contra dels macroprostíbuls

Daniel Ferrer

L'alcalde David Bote, amb el suport de tots els grups municipals,
assegura que impediran l'obertura tot i una sentència contrària
Societat: Laia Mulà

“Faré ús de totes les eines legals possibles per evitar el macroprostíbul”. Així va començar
David Bote, alcalde de Mataró, la
roda de premsa per informar sobre l'estat de la gestió de situació
d'un possible macroprostíbul a
Mataró. L'alcalde va explicar que
en la darrera sentència del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC), aquest va declarar vigent
la llicència ambiental d'un dels
prostíbuls. Tot i això, va explicar
que aquesta no és suficient per a
l'obertura del local, ja que també
caldria una llicència d'obres de
la qual no disposen els propietaris perquè l'anterior va caducar.
Els diversos representants de
tots els grups municipals amb representació a l'Ajuntament van
comparèixer davant els mitjans
mostrant el front comú del Ple
Municipal contra l'obertura del
polèmic macroprostíbul.

La llicència no és vàlida
Cal destacar, també, que no és possible tramitar aquesta llicència
d'obres que necessiten els propietaris per obrir el local perquè la
suspensió de llicències per part
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del consistori impedeix atorgar-ne
de noves.
La nova normativa que regularà
aquestes llicències d'obres serà un
Pla Especial d'Usos més restrictiu
que preveu que serà aprovat per

l'Ajuntament de Mataró durant el
pròxim estiu del 2018. “El propietari fa servir els seus drets jurídics
però nosaltres posem restriccions
dins la llei”, va afirmar Bote.

Volen tancar quatre prostíbuls
il·legals ubicats en pisos i locals
L'Ajuntament de Mataró ha obert quatre expedients de clausura
contra habitatges i locals que funcionen il·legalment com a
prostíbul. Segons ha pogut saber l'ACN, les inspeccions s'han
anat fent des de l'estiu en el marc de la campanya anunciada per
l'Ajuntament a principis de juny per lluitar contra la presència de
bordells a la ciutat. Cap dels investigats té llicència i és impossible que la pugui aconseguir: en els pisos perquè està prohibit
dur a terme aquest tipus d'activitat sexual i, en el cas del local,
perquè urbanísticament no s'ajusta a la normativa municipal.
Un cop comunicat l'expedient, l'Ajuntament dona quinze dies
als propietaris per presentar al·legacions i, un cop resoltes, un
mes més perquè cessin l'activitat, i si no els precintaran.
Almenys en un dels casos, el propietari ja ha presentat al·legacions
a l'Ajuntament, en desacord amb l'expedient de clausura. Fonts
municipals, però, indiquen que cap de les possibles al·legacions
que es presentin té capacitat de prosperar perquè la impossibilitat de legalitzar els negocis és molt evident. En total, dels
quatre espais, un és un local al centre de la ciutat i els altres tres
són pisos (un a prop dels Jutjats, un altre al centre de Mataró i
un tercer als afores de la ciutat). Hi ha constància d'un cinquè
cas, el d'un espai de massatges, on se sospitava que també es
duien a terme serveis sexuals, però els investigadors no van
poder-hi trobar evidències.
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medicina interna . medicina làser

www.drpereperez.es

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

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

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

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

Eliminació de varius
crioesclerosis i làser

Eliminació de tatuatges
amb Làser Spectra

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

Hores convingudes

Camí de la Geganta, 119, entl. 3a - 08302 MATARÓ - Tel. 93 796 43 57
Plaça Europa, 4, 2n 2a - 25700 LA SEU D’URGELL - Tel. 93 796 43 57
drpereperez@hotmail.com
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Solidaritat tenista contra el càncer infantil
El diumenge 10 de desembre tindrà lloc la Jornada Lúdica I Trofeu Georgina de Miguel
Antoja al Club Tennis Mataró amb un munt d'activitats per recaptar fons
Solidaritat: Redacció

El diumenge 10 de desembre
el Club Tennis Mataró acull la
Jornada Lúdica I Trofeu Georgina
de Miguel Antoja, un homenatge
a la jove jugadora del club víctima
del càncer infantil. La jornada esportiva va destinada a conscienciar i recaptar fons per a la recerca
d'aquesta malaltia. Comptarà amb
una competició de tenis, activitats
i jocs infantils, una exhibició, un
sorteig i molt més.
El Trofeu Georgina de Miguel
Antoja tindrà lloc a partir de les 9
del matí amb la fase final del torneig que començarà durant el pont
d'aquesta setmana. Seguidament,

a les 10.30h s'iniciaran les activitats
i jocs per a nens i nenes de 4 a 12
anys. Posteriorment es farà una
exhibició, el lliurament de trofeus
i un sorteig final. L'entrada serà
gratuïta per a tots els assistents.
L'esdeveniment solidari comptarà amb la presència d'esportistes de primer nivell com Albert
Ramos Viñolas, Carla Suarez, Tomás
Carbonell, Albert Costa, a més d'altres esportistes d'elit que s'uniran
a la causa. La jornada espera servir de suport per tots aquells que
es troben afectats directament o
indirectament per aquesta malaltia. José Maria Díaz, director de
l'Escola de Tenis Mataró vol que
aquest dia serveixi per recordar la

jove jugadora que va perdre la batalla contra el càncer i espera que
la recaptació ajudi a salvar vides.

Un sorteig #paralosvalientes
Durant el dia se sortejaran més de
100 regals i obsequis d'esportistes
de primer nivell procedents de
Leo Messi, Rafael Nadal, Garbiñe
Muguruza, Albert Ramos, Pablo
Carreño, Andrés Iniesta, Gerard
Piqué, Marc Márquez, Didac Vilà,
Carla Suárez, Tommy Robredo, Alex
Corretja, Sergi Bruguera, Conchita
Martinez, Jordi Arrese o Ricky
Rubio. Els beneficis de la compra
de les paperetes aniran destinats
a la campanya #paralosvalientes
de l'Hospital Sant Joan de Déu.

La fitxa
Data: El diumenge 10 de desembre.
Lloc: Club Tennis Mataró.
Aportacions: A més de les aportacions a través
de la compra de bitllets pel sorteig el mateix dia
de l'esdeveniment, l'Associació contra el càncer
infantil Georgina de Miguel Antoja posa a la disposició de tots un número de compte per a qualsevol donació: ES70 2100 1059 5802 0018 4408.
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Un Stop indefinit
REPORTATGE
Text: Laia Mulà
Fotos: Daniel Ferrer

Ja fa mig any que va començar la vaga
d'examinadors de la DGT i milers d'alumnes han
perdut la seva oportunitat d'examinar-se de la
part pràctica del carnet de conduir, fet que està
generant greus problemes entre autoescoles i
alumnes.

Aules buides de l'Autoescola Mataró

E

n estat de total col·lapse es troben
les autoescoles de la zona des que
va començar la vaga d'examinadors
del passat 2 de juny, els quals només
realitzen les proves pràctiques els dijous i els
divendres de cada setmana, aturant així l'activitat de dilluns a dimecres. Menys inscripcions
als cursos, un embut d'alumnes que no es poden examinar, menys usuaris que paguen classes pràctiques i, en definitiva, una disminució
dels ingressos per part dels centres formatius.
Abordem les causes, conseqüències i la situació
viscuda a la zona arran d'aquesta vaga que, de
moment, no té data de caducitat.

“Ens estem arruïnant”. Amb aquesta afirmació Alfons
Parra, administrador d'Autoescoles Beltran, resumeix
la situació que estan vivint les autoescoles arran de
la vaga d'examinadors. La protesta va començar al
mes de juny i, tot i que en moltes ocasions ha semblat que pogués acabar-se, la vaga ja fa mig any que
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dura. Aquest fre ha desequilibrat el sector perjudicant majoritàriament a les autoescoles i als alumnes
que, tot i estar preparats, no poden fer els exàmens
pràctics. Es tracta d'una vaga convocada per funcionaris que pertanyen a la DGT, els quals es dediquen
a examinar de la part pràctica del carnet de conduir.
Al llarg dels mesos els examinadors han mantingut
el funcionament normal de les proves durant el dijous i el divendres de cada setmana, però han aturat
els serveis de dilluns a dimecres, reduint així en un
gran nombre el nombre de proves pràctiques a la
que els alumnes poden accedir. D'aquesta manera
han provocat un col·lapse en el nombre d'alumnes
que esperen fer l'examen pràctic a tot el territori.
Segons Parra, Autoescoles Mataró ja compta amb
“una retenció de quatre mesos per fer les proves
pràctiques” i aquesta és una situació que es repeteix
a molts centres. “Des de l'estiu fins ara hem examinat dues vegades només i, a més, cada examinador
avalua quatre alumnes menys del que solia fer en
un dia d'examen”. És per això que hi ha molts alumnes a l'espera d'una data d'examen que no arriba.
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Reportatge

Les pistes de conduir

Un problema derivat d'aquest fet és que, com que
“el que manté econòmicament a les autoescoles són
les classes pràctiques”, si els alumnes desconeixen
la data del seu examen, deixen de fer pràctiques.
“Solen esperar-se a fer més classes just abans del
dia de l'examen pràctic per estalviar diners”, relata
Parra i afegeix que “els que pugen a examen no estan del tot preparats perquè ho fan a últim moment,
quan saben que s'examinaran”. Abans podien fer
una formació continuada i programada i gràcies a
això els alumnes estaven més ben formats, opina.
Jose Antonio Gómez, propietari de l'Autoescola
Mataró, afirma que, en el seu cas, el problema s'ha
traduït en una àmplia disminució de les inscripcions
i una baixada de les classes pràctiques contractades per part dels alumnes. “Els joves veuen que no
tenen la seguretat de poder examinar-se i, per tant,
esperen que la situació es normalitzi per apuntar-se
a l'autoescola”, destaca Gómez. Afegeix que hi ha
moltes escoles que no poden suportar aquesta situació i es veuen amb l'obligació d'abaixar persianes
o d'acomiadar personal.

Les dades: 200.000 exàmens perduts
Entre les dades més alarmants en relació a la vaga
hi trobem els 200.000 exàmens que haurien d'haver
tingut lloc durant els darrers mesos i que s'han perdut
perquè estaven convocats entre dilluns i dimecres.
Això implica que milers d'alumnes s'han format per
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un examen pràctic que veuen anul·lat una vegada
rere l'altra, una situació molt injusta. Alfons Parra
explica que a la seva autoescola ha registrat un descens molt important d'ingressos. Concretament han
realitzat un 40% menys de facturació que en el mateix període de l'any 2016 i 2015. “Abans de la vaga
la facturació creixia durant aquests mesos entre un
6% o 8% perquè l'economia s'havia reactivat una
mica”, destaca.

Més problemes en el sector
La plataforma 'Quiero saber mi fecha de examen' és
una associació que va néixer l'any 2014 per resoldre
la problemàtica d'una manca d'examinadors que ja
feia temps que durava. “Durant diversos anys no es
van substituir els funcionaris que es jubilaven per
altres de nous” i a Barcelona hi va haver una gran
pèrdua d'examinadors, explica Teresa Coll, representant d'aquesta plataforma. Una lleu crescuda
de la demanda, amb una disminució del nombre
d'examinadors “va bloquejar el sistema”, relata.
Arran del desconeixement per part dels alumnes i
les autoescoles de les dates dels exàmens, una vintena d'autoescoles van formar el grup 'Quiero saber
mi fecha de examen', on reivindicaven que els alumnes i les autoescoles poguessin conèixer aquestes
dates. “Ara estaríem més equilibrats en el nombre
de proves pràctiques si no fos per la vaga del 2015
i del 2017”, conclou Coll. Amb la vaga, sumada al
baix nombre d'examinadors que ja hi havia per la
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exàmens. Dels quatre elements, la DGT va respondre
que només el primer era negociable però per ara no
s'ha resolt. El complement salarial, en cas que se'ls
acabés concedint, hauria d'estar contemplat en els
nous pressupostos estatals del 2018 perquè aquests
treballadors són funcionaris públics.
Des de les autoescoles entrevistades –Autoescola
Beltran i Autoescola Mataró– estan d'acord amb algunes de les reivindicacions fetes pels treballadors
en vaga però denuncien que aquesta ha perjudicat
àmpliament al seu sector i que no esperaven que
durés tant temps. Alfons Parra afirma que una altra
de les demandes, l'increment de la plantilla d'examinadors, és necessària “perquè fa molt temps que no
se substitueixen els treballadors jubilats” i que falten
“un 30% dels examinadors que caldria per funcionar
bé”. Per la seva banda, Jose Antonio Gómez, afirma
que si s'apliqués la demanda dels examinadors de no
donar el resultat immediatament, es perdria qualitat
d'aprenentatge pels alumnes perquè no coneixerien
els seus errors. “És important que es doni una explicació dels seus errors quan s'examinen”, destaca.
província de Barcelona, la situació és caòtica. Jose
Antonio Gómez, d'Autoescoles Mataró, relata que la
vaga “ha agreujat un servei que l'administració ja
oferia amb deficiència”..La vaga va començar el 2
de juny un dels mesos amb més activitat en nombre
d'alumnes i ha provocat una situació inestable en el
funcionament de les empreses. Coll destaca que amb
l'aturada hi ha hagut una disminució de l'activitat: “Si
no podem examinar, no podem formar els alumnes i,
si no saben quan s'examinaran, no fan classes”. Des
del seu punt de vista, “el dany ha estat devastador
perquè les escoles han estat paralitzades” i han reduït els ingressos.

L'origen del problema
Els examinadors van començar la vaga al mes de
juny demanant una millora de la seva situació en
diverses àrees. L'Associació d'Examinadors de Tràfic
(ASEXTRA) va signar juntament amb diversos sindicats un document que demanava quatre canvis
bàsics: l'adequació d'un complement salarial específic, l'entrega dels resultats dels exàmens pràctics
en diferit per evitar situacions conflictives amb els
alumnes, posicionar-se a favor de mantenir el caràcter públic de les proves per defensar que continuïn
estant en mans dels funcionaris públics i una reducció del nombre de proves per examinador cada dia
–ara situat en 13– per aconseguir més qualitat en els
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Jordi Comellas va estar al capdavant d'Autoescoles Beltran durant quatre dècades, va ser vicepresident de la Federació d'Autoescoles i ara que ja està
jubilat valora la situació amb perspectiva. Té clar
que “hi ha molta política darrere aquest problema”
perquè els alts càrrecs de la DGT depenen del partit
polític que mana i s'hi veuen influenciats. Afegeix
que també la DGT perd diners perquè no arreglen
la situació dels examinadors: “Només amb les taxes
que les autoescoles liquiden ja podrien solucionar
la qüestió econòmica”. Les taxes serveixen, entre
d'altres, perquè es puguin pagar els serveis que
l'examinador fa per desplaçar-se a la pista. “Està
tot en mans de l'Estat”, critica Comellas.
Considera que algunes demandes dels examinadors haurien de ser-los concedides però critica que
“no estan mostrant gens d'interès per solucionar-ho
i no es preocupen pels alumnes i les autoescoles”.
També considera que “la reacció de les autoescoles ha
estat massa dèbil” perquè ja fa temps que s'haurien
d'haver plantat. Des del seu punt de vista ara seria
una bona ocasió perquè les autoescoles exigissin que
es creés una associació per a fer exàmens i privatitzar-los per tal que la DGT només controlés i expedís
els carnets, “però que la preparació i l'examen anés
a càrrec de les autoescoles”. Comellas defensa que
“privatitzar els exàmens seria la solució i el carnet
no valdria més car”.
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Rajoy demana a Mataró “tancar ferides” el 21-D

La visita de Rajoy a l'Hotel Atenea de Mataró

Daniel Ferrer

El President espanyol assegura que l'article 155 ha servit
per retornar la normalitat a Catalunya
Política : Redacció - ACN

El president del govern espanyol,
Mariano Rajoy, va reivindicar dissabte les bondats de l'aplicació de
l'article 155 a Catalunya assegurant
que ha servit per acabar amb el
procés i retornar una certa normalitat a Catalunya i que les eleccions
del 21-D són una bona oportunitat
per “tancar les ferides i començar
a reconstruir allò que s'ha trencat”.
“L'independentisme ja no dona
més de si i cal obrir finestres perquè corri l'aire”, va afegir. Rajoy va
ser a Mataró, concretament al Port,

Rajoy va dinar amb membres del PP català

Tot 5 ciutat rajoy.indd 2

passejant breument i celebrant un
dinar amb militants i simpatitzants
del partit a l’Hotel Atenea.
Acompanyaven al President espanyol el candidat a la Generalitat
Xavier García Albiol, la ministra
de Sanitat Dolors Montserrat i el
delegat del govern a Catalunya
Enric Millo.

Fortes mesures de seguretat
La visita de Rajoy a Mataró va comportar un ferri control de seguretat
en els accessos i les proximitats del
Port. Es va convertir en viral el vídeo de dos membres de la Policia

Daniel Ferrer

Nacional impedint l’accés al Port
a dones d’avançada edat per dur
mocadors grocs, associats al moviment per la llibertat dels presos.
Un helicòpter i desenes d’agents
completaven el desplegament policial per la visita de Rajoy.
En la seva intervenció davant
la militància, Rajoy va reivindicar que el PP és qui va prendre la
decisió d'aplicar el 155, un article
que “ha deixat de ser un fantasma jurídic per ser una realitat” i
que s'ha demostrat com la millor
eina per plantar cara al “desafiament i el caos” de l'independentisme. “Gràcies a la seva aplicació
Catalunya ha recobrat la legalitat,
la confiança, ha iniciat la recuperació econòmica i celebrarà unes
eleccions”, va afegir. A més, el president espanyol va destacar que la
seva aplicació s'ha fet amb “absoluta normalitat” i que en només
un més “tot ha millorat”. Rajoy va
insistir que les eleccions del pròxim 21 de desembre han de servir
per deixar enrere una de les pitjors
crisis que ha viscut l'estat espanyol
en els últims 30 anys, protagonitzada per uns dirigents preocupats
només per “les seves quimeres
i fantasies” i no pels problemes
reals de la ciutadania.
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TEU COTXE

Voldràs explicar moltes coses del teu Mitsubishi Outlander.

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

CO2: 130 – 154 g/km · Consum: 4,9 – 6,2 l/100km
Model fotograﬁat Outlander 220 DI-D 6AT Kaiteki 4WD. Oferta vàlida ﬁns 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 ﬁnancien 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 ﬁnancera. Assistència 24h a Europa. Mitsubishi recomana lubriﬁcants
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Del 9 al 14 de desembre de 2017

TRIOMFADOR DE PRESTIGI
Carles Castillejo, tres vegades olímpic,
guanya la 20a Mitja Marató Ciutat de Mataró

Ferreteria, banys, cuines, parquet, paviments...
Més de 20 anys d’Experiència i Qualitat
MAGATZEM I ATENCIÓ AL PÚBLIC:
T 93 741 47 17 / 93 741 47 16
C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, a prop centre ITV, sense problemes d’aparcament)
Camí del Mig cantonada Camí de Sant Crist, núm. 1, MATARÓ
Pol. Ind. Pla d’en Boet. T 93 161 50 15
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NOVETAT!
Porcellànic
1a qualitat
22.5x90cm

imitació fusta

8,18

per només

€/m2

PREUS IVA NO INCLÒS
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MINUT ZERO
Josep Gomà
Redactor "El Tot Esport"

L'agenda queda quasi buida
Aquest "pont" del desembre provoca molts maldecaps

Agenda
CASA
WATERPOLO Divisió Honor Mas.

Com es pot veure en la nostra mini-agenda d'aquest cap de setmana l'esport té una aturada important aquest cap de setmana.
Per què? Doncs està ben clar, perquè el calendari laboral de l'Estat
té dues dates festives molt properes, que provoquen que hi hagi un
d'aquells "ponts" que molta gent
vol aprofitar.
I és un "pont" que sincerament
considero força "desagradable",
sense ficar-me en el què se celebra,
que tampoc em motiva molt. I és
que, tan a prop de Nadal, trenca
absolutament el final d'any a nivell
esportiu. Després ja només queda
una jornada i ve un mes d'aturada
per les festes nadalenques i de Cap
d'any i Reis. Vol dir que el mes de
desembre esportiu haurà quedat
reduït a dues setmanes en moltes
competicions, trencant absolutament el seu ritme.
Cada temporada abans de
començar qualsevol competició s'han d'elaborar els calendaris. I això no és fàcil, ja que s'han

d'aconseguir ficar-hi totes les
jornades i de vegades de dues fases diferents. Està clar que a nivell
professional això no es nota, ja que
els jugadors juguen quan se'ls diu,
o quan se'ls mana. Però a nivell
d'aficionats –que ho són la gran
majoria– quan en un equip hi ha
tres o quatre jugadors o jugadores que volen agafar-se el "pont"
evidentment fan anar malament
a tot l'equip, que sovint ja va just
d'efectius.
Què passa aleshores? Doncs que
hi ha federacions que són prou
hàbils per no posar partits oficials
de nivells no professionals. I així
aquest cap de setmana no hi ha
futbol a nivell català, i tampoc hi
ha bàsquet. Però per exemple sí
que hi ha hoquei patins. Hi tindrà
que veure alguna cosa les festes
que se celebren i que l'hoquei patins sigui un esport eminentment
català?
Però també hi ha competicions d'handbol o voleibol. I com
és que no tenim partits a la nostra

El Personatge Marc Grajal

Atletisme Rios Running Team

QUADIS CNM - CANOE MADRID
Dissabte 9| 13 h | Complex Joan Serra

HOQUEI PATINS 1a Estatal Mas.
MIS IBÉRICA MAT. - TARADELL
Dissabte 9| 20:30 h | Pavelló Jaume Parera

HOQUEI PATINS Nac. Cat. Fem.
CH MATARÓ- VILASSAR MAR
Diumenge 10| 12:30 h | Pavelló Jaume Parera

+ INFO: WWW.ELTOTESPORT.COM

agenda? Doncs molt senzill perquè
alguns dels clubs implicats, no
tots, es posen d'acord per avançar
o retardar el partit i jugar-lo entre
setmana. Per això fa falta que un
equip ho demani i que l'altre ho
accepti. I aquí comença el tripijoc,
perquè el que ho demana sovint
és perquè li falten jugadors, i gairebé pot arribar a pressionar l'altre
equip perquè accepti el canvi.
Crec que els calendaris fets a principi de temporada haurien de ser
intocables. O si els clubs veuen que
això és tan habitual que es neguin
a que la Federació utilitzi aquestes
dates? Seria tot molt més senzill...

Staffel

tot

Esport

Suplement coŀleccionable
d'informació esportiva

NÚMERO 1503 | 2A ÈPOCA
Telèfon: 937 907 098

redaccio@eltotesport.com

www.eltotesport.com

El mataroní venç a la
primera edició del
Terç de la Mitja
LLEGEIX L'ENTREVISTA COMPLETA A WWW.TOTMATARO.CAT
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Redacció: Josep Gomà
Disseny: Joan Guillén
Col·laboren: Ferran Ángel, Daniel Ferrer (fotos), Àlex Gomà,
Jordi Gomà, i els serveis dels
clubs.
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Carles Castillejo guanyador de la 20a Mitja
Marató Ciutat de Mataró

La sortida massiva de la competició. | DANIEL FERRER

Lídia Rodríguez va fer un nou
rècord femení de la cursa i
Marc Grajal va ser el primer
guanyador del Terç de Mitja
El passat diumenge 3 de desembre es va disputar la 20a edició de
la Mitja Marató Ciutat de Mataró
i va tenir un guanyador de prestigi com és el barceloní Carles
Castillejo, campió d'Espanya de
marató l'any 2011 i olímpic tres vegades (a Atenes, Beijing i Londres).
Aquest any "la Mitja" tenia un
parell de novetats importants. La
primera era que la sortida i arribada eren al davant del Pavelló
Eusebi Millan i la segona que se
celebrava per primer cop la cursa
del Terç de Mitja Marató.
La Mitja Marató “Ciutat de
Mataró” forma part del calendari
de curses de la Federació Catalana
d’Atletisme i de la Challenge de
Mitges Maratons de la Diputació de
Barcelona, i l'organització va ser
de l'empresa Divesport, lògicament

Lídia Rodríguez, la vencedora. | D.F
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amb la col·laboració de l'Ajuntament de Mataró i dels tres clubs de
la ciutat, Centre Atlètic Laietània,
Grup Atletisme Lluïsos i la Colla
Maimakansu.
Van arribar a la meta 925 atletes
en la Mitja i 96 en el Terç de Mitja,
per fer un total una mica superior
al miler d'atletes classificats.
Des del primer moment dos atletes, Carles Castillejo i Samir Ait
Bouychame van agafar avantatge.
I a partir del cinquè quilòmetre, ja
tornant d'Argentona, el barceloní
es va escapar i va cavalcar en solitari fins a l'arribada, on va arribar
amb un temps de 1:06:02, a quasi
quatre minuts això sí del rècord
de la prova que té Jacob Kiplagat.
Samir va arribar segon a quasi
tres minuts, amb 1:08:41. En tercer
lloc, força lluny dels primers va arribar Enrique Luque (Ríos Running),
que va ser el primer mataroní, amb
un temps de 1:12:23. Després van
arribar Manel Deli (Manresa) 1:13:39
i Manel Cabanillas (L'Aire) 1:13:57.
Nou rècord en
categoria femenina
I en sisè lloc ja va arribar la guanyadora femenina que va ser Lídia
Rodríguez (Cornellà) amb 1:13:58,
que amb aquest registre va establir un nou rècord de la categoria
femenina de la prova, superant el

que tenia Txell Calduch amb 1:14:33.
La segona classificada va ser
Meritxell Soler (Manresa) amb
1:20:56 i la tercera, completant el
podi va ser Mireia Guarner (independent) 1:21:57. Després van arribar Sílvia Segura (Les Tortugues La
Garriga) 1:23:04 i Aida Fàbrega (CN
Mataró) primera local amb 1:32:03.
Clara Hernàndez va ser la primera classificada del GA Lluïsos en 11è
lloc amb un temps de 1:35:57 i la
també atleta de Lluïsos, Dolo Ruiz,
va pujar al podi en la seva categoria màster en quedar en tercer lloc
amb un temps de 1:44:15.
Marc Grajal primer guanyador
del Terç de Mitja
Com hem dit una de les novetats
d'aquesta edició va ser la celebració
d'una cursa de Terç de Mitja Marató,
que vol dir una distància de 7 km,
i que se la van disputar entre dos
atletes que es van distanciar des
del primer moment i disputant-se
el triomf. Marc Grajal, mataroní
del Ríos Running Team, va acabar
sent el triomfador amb un temps
de 23:02, superant per 17 segons a
Carlos Joan Montillo. Ja molt lluny
van arribar Óscar Piqueras (Penya
Apa Anem-hi) (28:37), David Mayol
(Ríos Running) (28:49) i Gonzalo
Pérez (El Vendrell) (29.07).
La primera atleta femenina va ser
Olga Casulleras (Unió Colomenca)
que va arribar 6a absoluta amb
30:06.

Enrique Luque, el 1r mataroní. | D.F
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HANDBOL

S'allunyen de la zona de descens

1A ESTATAL
MASCULINA
El Sant Martí sol a dalt

La defensa, clau en la remuntada. | D.F

El partit era important i al Joventut
li va costar entrar en el partit, davant un equip gironí molt mentalitzat. Però a partir del 3-9 es va
posar les piles i al descans ja havia
reduït la diferència a 2 gols.
A la represa l'equip local va empatar de seguida, entrant-se en uns
minuts d'alternança en el marcador
fins al 18-18. Aleshores el gran treball defensiu del Mataró va permetre fer un parcial de 4-0 en set minuts en els quals els bordilencs no
van poder marcar. I a partir d'aquí

12a jornada (2 desembre)
OAR Gràcia - Esplugues ...................23-23
La Roca- Sant Vicenç ........................29-21
JH MATARÓ - Bordils B .....................24-22
Sesrovires- Sant Quirze................... 27-26
Sant Joan Despí - S.Martí Adr. .......25-33
Granollers B- S.Esteve Palaut. ......33-23
Sarrià - Palautordera .......................33-24
Sant Cugat- Montcada .................... 30-28

24 JOVENTUT MATARÓ
22 BORDILS B
JOVENTUT MATARÓ: Julian Felenbock i Quico Sola porters; Oriol Prat (1),
Manel Núñez (8), Bernat Muñoz (2), Bernat Bonamusa (2), Oriol Vaqué (5), Jan
Bonamusa (2), Dani Aguilera (2), Sergi
Fuster (2), Eric Zambrano, Berenguer
Chiva, Jaume Pujol, Rubén Tardío.
PARCIALS CADA 5': 1-2, 2-5, 3-8, 6-9,
9-10, 11-13 descans; 13-14, 15-16, 17-17,
20-18, 23-19, 24-22.
es va gestionar bé l'avantatge per
obtenir dos punts molt valuosos.

Victòria de molt de prestigi
38 JOVENTUT MATARÓ
32 LA SALUD TENERIFE
JH MATARÓ: Noemí Pérez, Laia Argelich,
Marta Espejo porteres; Ona Muñoz (7),
Clara Poo (13), Sandra Fargas (4), Isabel
Latorre (2), Sara Ruiz, Zara Verdugo (2),
Ivet Rodríguez, Marina Seda (2), Maria
Murillo (2), Irene Hernández (1), Saray
Romero (3), Clàudia Ruiz (2)
PARCIALS CADA 5': 2-2, 5-5, 8-8, 1011, 13-12, 17-16 descans; 19-18, 22-19, 27-22,
30-23, 33-28, 38-32.
La primera visita d'un equip canari,
amb jugadores estrangeres de qualitat, es va saldar amb un triomf local
molt important de cara a l'obtenció
de la permanència.
La primera part va estar molt igualada amb els dos equips lluint un
alt nivell en atac i es va arribar al
descans amb mínim avantatge local.
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Classificació

Sant Martí 24; Sant Quirze 22; Sesrovires
21, La Roca 18; Granollers B 17; Sarrià,
Sant Cugat, Esplugues i OAR Gràcia 11,
Montcada 10; Sant Joan Despí 9; JOVENTUT MATARÓ i Sant Vicenç 8; Palautordera 7; Bordils B i S.Est. Palaut. 2.

Jugaven el dimarts
El JH Mataró avançava el partit de la 13a
jornada, jugant a la pista del Palautordera, sense que puguem donar resultat en
el moment de tancar l'edició.

Plata Estatal Fem.
El Morvedre s'escapa

12a jornada (2 desembre)
Lleidatana-Agustinos Alicante .....20-32
JH MATARÓ - La Salud Tenerife .....38-32
Mislata- Morvedre ............................ 20-29
Amposta - S.Joan Despí ..................24-21
Dominicos -S. Vicenç ........................23-25
S. Quirze - La Roca ............................26-26
OAR Gràcia- Elda ...............................26-25

Classificació

Morvedre 23; Mislata 19; Elda 16; OAR
Gràcia, Sant Vicenç i La Salud Tenerife
14, Sant Quirze 13; Agustinos i La Roca
12; JOVENTUT MATARÓ 10; Lleidatana,
Amposta i Sant Joan Despí 6, Dominicos
Zaragoza 3.

També jugaven dimarts
Clara Poo, autora de 13 gols. | D.F

A la represa Clara Poo, va sortir
pletòrica i amb cinc gols en pocs minuts va empentar el Joventut cap a
un avantatge de quatre gols (25-21),
que li va permetre encarar el segon
tram de la segona part amb tranquillitat, davant un equip canari que acusava l'esforç i es començava a precipitar davant la defensa de l'equip
local que podia córrer al contraatac.

El JH Mataró femení també avançava el
partit del cap de setmana a dimarts 5,
quan jugava a La Roca.

ALTRES RESULTATS
2a Catalana: S.Quirze B- JHM B 32-38;
Llavaneres Caldes - Cornellà 21-23; 1a
Cat. Fem: Terrassa - Llav. Caldes d'Estrac
23-27; 4a Cat: Llav. Atlètic- Fornells B
27-23; Juv. Masc.: Sarrià- JHM 30-27; Juv.
Fem: Les Franqueses- JHM 20-28; Cadet
fem: JHM- Terrassa 28-17; Inf. masc: JHMGranollers At. 25-29.
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Pocs problemes amb el cuer
La Sirena va liquidar el partit
amb un parcial de 9 a 0
La Sirena CN Mataró tornava a la
competició de la lliga de Divisió
d'Honor després d'una setmana de
descans, amb un partit fàcil davant
del cuer, que va suposar la quarta
victòria de la lliga, en un matx amb
molts alts i baixos.
Les noies del Sant Feliu van tenir
la "gosadia" de marcar el primer
gol, però a partir d'allà les sirenes
van decidir que s'havia acabat la
broma i van fer un parcial de 9-0.
Això va fer que l'equip es tornés
a relaxar i les visitants fessin un
parcial de 0-4, que va ser replicat
en el tram final per un 4-0.
Dir que en aquest partit va reaparèixer Alba Bonamusa després
de llarga lesió i que la porteria la
va ocupar Júlia Àvila.

Tot continua igual
6a jornada (2 desembre)
LA SIRENA CNM- Sant Feliu ................13-5
Dos Hermanas- Sant Andreu ............6-21
Zaragoza - Mediterrani...................... 11-10
Sabadell- Rubí ......................................28-6
Terrassa- Moscardó .............................8-5

Classificació

La Sirena, molt superior. | ARXIU

13 LA SIRENA CNM
5 CN SANT FELIU
LA SIRENA CN MATARÓ: Júlia Àvila,
Laura Vicente (4), Marina Zablith,
Helena Lloret (2), Clàudia Abad, Alba
Bonamusa (1), Clara Cambray (2), Ciara
Gibson (2), Marta Bach, Liana Dance (1),
Ema Carevic, Carla Graupera (1).
PARCIALS: 2-1, 4-0, 3-3, 4-1.

Fan un gran inici però s'enfonsen
L'equip mataroní va començar
guanyant 1-5, però va rebre
un parcial de 7 a 0
El Quadis CN Mataró tenia un compromís complicat davant del CN
Sabadell, un equip de Champions.
Va fer un molt bon inici de partit,
però es va enfonsar després i va
acabar perdent.
El Quadis va sortir molt mentalitzat i es va arribar a posar quatre gols amunt quan feia poc que
anava el segon quart (1-5). Però el
joc defensiu de l'equip va anar patint condicionat per les exclusions
dels habituals defensors de boia.
A partir d'allà l'equip sabadellenc va endurir la defensa, a risc
de patir exclusions, van defensar
bé les inferioritats, amb un gran
Motos sota pals, i van fer tres gols
seguits de contra. I entre el final
del segon quart i el començament
del tercer van fer un parcial de 7-0.
El Quadis va poder frenar la
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DIV. D'HONOR
FEMENINA

Sant Andreu, Sabadell 18, Terrassa 15,
LA SIRENA CNM 12; Mediterrani i Zaragoza 9; Moscardó 6, Dos Hermanas, i
Rubí 1, Sant Feliu 0.
Tornen a descansar

La Sirena torna a descansar a l'espera
del darrer partit de l'any que serà el
dia 16 aquí contra el Dos Hermanas.

Div.Honor Masc.
El Quadis continua 4t
8a jornada (2 desembre)
Canoe - Catalunya............................... 10-11
Barceloneta- Sant Andreu .................13-8
Mediterrani- CN Barcelona ..................7-3
Echeyde Tenerife - Terrassa............. 6-10
Sabadell - QUADIS CNM .................... 10-8
Molins- Navarra ................................... 11-13

Classificació

Barceloneta 24; Terrassa 22; Sabadell
18; QUADIS CN MATARÓ 14; CN Barcelona 13, Mediterrani 11; Canoe 10; Navarra
7; Catalunya 6; Echeyde Tenerife 2,
Molins 1.

L'enfrontament del curs passat. | ARXIU

10 CN SABADELL
8 QUADIS CNM
QUADIS CN MATARÓ: Mario Lloret,
Ramiro Veich, Josep Puig, Marc Corbalán (1), Víctor Fernández, Edu Mínguez,
Lluc Bertran (1), Raul Loste (1), Àlex
Codina, Pol Barbena (2), Albert Merino,
Germán Yáñez (3), Xavier Casabella.
PARCIALS: 1-3, 2-2, 4-0, 3-3.
davallada, però ja no va poder arribar a tenir opcions de lluitar pel
triomf. Però cal destacar el bon paper dels jugadors joves de l'equip.

9a jornada (9 desembre)
QUADIS CN MATARÓ - Canoe (13 h)

Visita madrilenya

El Quadis no descansa i rep aquest
dissabte (13h) el Canoe madrileny, en
un partit en el qual no es pot fallar
per mantenir la imbatibilitat a casa.
L'equip madrileny, que havia arribat fa
temps al títol estatal, és un clàssic de
la màxima categoria i ja ha disputat
24 partits aquí com a visitant. El balanç és de 14 victòries locals, 1 empat i
9 victòries visitants.
La temporada passada el Quadis va
guanyar per 10-6 trencant una mala
ratxa davant l'equip madrileny en les
diferents competicions.

5/12/17 19:00
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HOQUEI PATINS

El Mis Ibérica no pot sorprendre
al líder imbatut, el Calafell
4
1

CALAFELL
MIS IBÉRICA CHM

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

L'únic gol, de Bartrès. | ARXIU

El Calafell, que encara no
coneix la derrota aquesta
temporada, es va imposar
per un clar 4-1
El duel d'aquest dissabte es preveia molt complicat, ja que el Mis
Ibérica CH Mataró visitava la pista
del líder, imbatut fins al moment
i que tan sols ha cedit un empat
a la pista del Maçanet. El Calafell
no volia ensopegar dues setmanes
seguides i va mantenir la casella de
derrotes a zero una setmana més.

Els mataronins van poder marxar
al vestidor a la mitja part amb un
2-1 que ho deixava tot obert de
cara a la represa, ja que Bartrès
va poder igualar el gol inicial dels
locals, però abans del descans el
Calafell va poder fer el segon gol.
A la segona meitat una targeta
blava dubtosa per Florenza va suposar una falta directa que acabaria
en penal, i els locals van poder fer
el 3-1, que complicava molt el partit pel Mataró. Els homes de Quim
López ho van intentar fins al final,
però no van poder marcar, i a falta
de 15 segons arribava un altre penal que suposaria el 4-1 definitiu.

El CH Mataró femení torna a guanyar

1
3

Les mataronines, superiors. | ARXIU

Després de la primera derrota
de la temporada, recuperen el
camí de la victòria
Després de l'ensopegada de la
setmana anterior a Manlleu, les
noies del Club Hoquei Mataró tenien ganes de tornar a guanyar, i a
Igualada van poder sumar l'onzena
victòria en dotze partits aquesta
temporada, a falta de dues jornades per tancar la primera fase de
Primera Nacional Catalana. El partit
va començar bé pels interessos visitants, ja que ben d'hora dos gols de
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IGUALADA
CH MATARÓ

CH MATARÓ: Paula Lladó i Ariadna
Escalas (PS); Carla Naranjo, Ariadna
Chiva, Marta Mompart (2), Júlia Canal,
Anna Fontdeglòria i Aina Florenza (1)
Mompart en dos minuts van posar
el 0-2 al marcador que marcava el
bon camí, dominant el partit. A la
represa, el domini de l'equip d'Albert Bou va seguir, però al minut sis
es va complicar una mica el matx
quan una errada a mitja pista va
permetre un contracop local que
es convertia en l'1-2. Tot i això la
reacció mataronina no es va fer
esperar, i dos minuts més tard un
gol de Florenza tornava a donar
tranquil·litat al seu equip amb un
1-3 que ja seria definitiu.

PRIMERA ESTATAL
MASCULINA
Tot i la derrota, el CH
Mataró manté el
segon lloc
8a Jornada (2 de desembre)
Vilafranca - Alcobendas ...........................1-0
Rivas Las Lagunas - Vilanova ................ 2-3
Sant Feliu - Tordera ....................................1-1
Alpicat - Jolaseta ...................................... 9-3
Manlleu - Taradell...................................... 4-2
Calafell - MATARÓ .......................................4-1
Sant Cugat - Maçanet .............................. 2-2

Classificació

Calafell 22; MATARÓ i Sant Cugat 14;
Maçanet, Manlleu i Vilafranca 12; Alpicat,
Vilanova i Alcobendas 11; Taradell 10;
Tordera 9; Sant Feliu i Rivas Las Lagunas
5; Jolaseta 3 punts.

Doble jornada
El passat dimecres 6 de desembre hi va
haver jornada, amb desplaçament complicat pels mataronins a Maçanet –jugat
després del tancament de la revista–
mentre que avui dissabte 9 el Mataró
rep al Taradell, un rival que s'hauria de
batre. No val a badar ja que la classificació s'ha ajustat molt, amb vuit equips en
només tres punts de diferència.

N. Catalana fem.
Esperant la segona
fase amb el liderat
assegurat
12a Jornada (2 de desembre)
Vilassar - Palau de Plegamans B ........... 1-3
Lloret - Manlleu B......................................0-4
Igualada - MATARÓ ..................................... 1-3
Cerdanyola B - Noia ................................... 7-1

Classificació grup A
CH MATARÓ 33; Palau de Plegamans B 25
(+1), Cerdanyola B i Manlleu B 22; Igualada 20; Lloret 13 (+1); Vilassar 9 i Noia 0.

Visita al segon classificat
Aquest diumenge 10 de desembre el
Mataró rep la visita del Vilassar en
el derbi maresmenc, un duel que a la
primera volta es va resoldre amb un clar
0-4 favorable a les mataronines. És un
partit instranscendent per les d'Albert
Bou, que tot i això volen seguir en la
bona línia de cara a la segona fase.
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Sin título-3 1
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Sin título-2 3
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POLIESPORTIU

Guillem Pujol i Jan Giralt bronze en
els estatals d'hivern de natació

Jan Giralt i Guillem Pujol amb les seves medalles de bronze. | CN MATARO

El passat diumenge 26 de novembre, després d'uns dies d'intensa
activitat van acabar a la piscina de
la Nova Escullera del Club Natació
Barcelona, els Campionats d'Espanya Absoluts d'Hivern de natació i l'equip del Torrot CN Mataró
va obtenir uns resultats molt
remarcables.
Dues medalles per al Torrot
CN Mataró
Els més destacats van ser Guillem
Pujol i Jan Giralt que van pujar al
podi per recollir dues medalles de
bronze. Guillem Pujol la va guanyar
en els 400 metres lliures amb un
crono de 3:47.89, demostrant una
vegada més la seva enorme classe. I en la jornada final va lluir en
Jan Giralt, que en la prova de 200
metres esquena va quedar tercer
amb un crono de 1:57.15, amb el que
establia un nou rècord de Mataró.
En el relleu de 4x200 metres
lliures l'equip del Centre format per
Guillem Pujol, Roger Coma, Martí
Penedès i lzan Cubillas va quedar
en una molt bona 7a posició. I també Guillem Pujol va ocupar una altra posició de finalista en la prova
de 1500 metres lliures, ja que va
acabar en cinquena posició amb
un crono de 15:08.76 establint un
nou rècord de Mataró.
Guillem Pujol també va quedar
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11è (4t final B) en 200 m papallona
amb 2:03.54 i 13è en 200 m lliures
amb 1:49.30. Jan Giralt va quedar
9è en 100 m estils amb 56.66, 12è
en 100 m esquena amb 54.73 i 14è
en 50 m esquena amb 25.70.
I pel que fa a la categoria femenina cal destacar a Berta Cantó que
va entrar a les tres finals B de les
proves de braça quedant en 9è lloc
en 50 m amb 32.29, 10a en 100 m
amb 1:10.69 i també 10a en 200 m
amb 2:32.48.
Pel que fa als relleus els equips
masculins van quedar en 11è lloc en
4x50 m lliures, en 12è en 4x100 m
estils i en 13è en 4x100 m lliures,
i els equips femenins van quedar
en 11è lloc en 4x100 m estils i en
12è en 4x200 m lliures.
Cal afegir que es van batre vuit
rècords de Mataró i fins a vint-i-set
millors marques personals.
En la classificació general per
equips el Torrot-CNM va acabar
en un destacable 11è lloc absolut.

L'equip del Torrot CNM. | ARXIU

Derrota de l'UEC LG
davant els Monjos
L'equip de l'UEC LG Mataró no va
poder puntuar en el partit de la
9a jornada i continua a la cua de
la classificació del seu grup de la
1a Estatal femenina.
Semblava un partit a mida per
poder sortir del darrer lloc ja que
visitava el Pavelló Euskadi l'equip
del Monjos, que només estava
dos punts per sobre, però l'equip
d'Agustín Correa només va poder
guanyar un set i va caure per 1-3.
La classificació queda així: Vall
d'Hebron 24, CN Sabadell 23, Sant
Cugat B 19, L'Illa Grau i CBV Barça
16, Las Palmas 12, Premià de Dalt 11,
Monjos 10, Bordils 9, Almozara 8,
Cecell Lleida 6, UEC LG MATARÓ 5.
Aquest passat dimarts l'equip
mataroní rebia en partit avançat
de la 10a jornada el Premià de Dalt,
del que no podem donar el resultat
en el moment de tancar l'edició.

MB Motors presenta la nova pick up

El nou vehicle Mercedes. | MB MOTRORS

El passat dissabte 25 de novembre
MB Motors va presentar la Clase X
a les instal·lacions de la Hípica Can
Vila , fent demostracions de les capacitats off road d'aquest vehicle,
arria al mercat mantenint les propietats exigides com la robustesa,
la funcionalitat i la resistència amb
les virtuds habituals d'un MercedesBenz com són el disseny, confort,
dinamisme i la seguretat.
La Clase X es converteix a la vegada en un vehicle urbà i elegant,
adient per a ser utilitzat en familia.

5/12/17 19:05
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Un gran punt de l'Aliança Mataró
davant el Catgas "B"

2A DIVISIÓ B
GRUP 3
El Castelldefels es
queda sol al 2n lloc
13a jornada (2 i 3 de desembre)
Dènia - CN Sabadell ..............................6-6
ALIANÇA MATARÓ - Catgas 2B"............1-1
Pallejà - Escola Pía................................ 2-3
Salou - Hospitalet ................................. 4-7
Castelldefels - Linuola ..........................9-1
Manresa - Floresta .................................7-2
La Unión - CANET...................................4-8
Cerdanyola - Barceloneta ...................4-4

Classificació
Valuós empat a casa. | ARXIU

El Futsal Aliança Mataró ja porta
quatre jornades seguides sense
conèixer la derrota, dos empats i
dues victòries, després que aquesta
setmana aconseguís un més que
meritori empat a casa davant el
Catgas Santa Coloma B, el tercer
classificat i un dels equips que està
cridat a lluitar per l’ascens a 2a A.
Aquest empat reafirma els bons
resultats que està assolint el Futsal

1
1

ALIANÇA MATARÓ
CATGAS "B"

ALIANÇA MATARÓ: Issac Fernandez,
Alex del Barco (1), Carlos Villarin, Cristian
Villarin, Abdyck Gómez, Mamadu Ceesay,
Pol Novo, Oriol López, Azhar Chiheb, Eric
Izquierdo.
Aliança Mataró davant els equips
de la zona alta de la classificació,
com el mateix Catgas o el Manresa.

L’SPALL CFS Ciutat de Mataró no
pot superar la plaga de baixes
L'SPALL CFS Ciutat de Mataró es Maria Roca, amb tres baixes segupresentava al partit d'aquest passat res i amb diversos jugadors afectats
cap de setmana, disputat al Teresa per una grip.
El partit, que va començar igualat, es va veure encara més afectat
quan Adri es va lesionar, deixant
l'equip encara més en quadre. El
Vacarisses va aprofitar per avançar-se 1-3, però els mataronins van
ser capaços d'empatar el partit jugant amb porter-jugador. Però un
penal en contra poc després, va ser
la clau per entendre el 3-6 final.

3
6

SPALL CFS MATARÓ
VACARISSES

SPALL CFS MATARÓ: Ivan Tejedor, Marti
Sanchez, Pol Aledo, Alex Alvarez (1), Angel
Robles, Adrian De Gea, Lluís Macias, Jesus
Moreno (1) i Javier Capilla (1).
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Manresa, 33; Castelldefels, 29; Catgas
"B", 27; Pallejà i Hospitalet, 25; Escola
Pia i CN Sabadell, 22; Barceloneta, 19;
ALIANÇA MATARÓ (-1 partit), 17; CANET,
16; Salou, 15; Cerdanyola, 14; Dènia, 11; La
Unión i Floresta, 8; i Linyola (-1), 0.

14a jornada (9 i 10 de desembre)
L'Aliança Mataró visitarà la pista de
l'Escola Pia aquest dissabte 9 a les
18h, però abans, i ja amb l'edició
tancada, el dimecres a les 18h haurà
jugat a la pista del cuer, el Linyola, en
el partit endarrerit de la 1a jornada.

3A NACIONAL
GRUP 1
L'Isur es torna a
situar a líder amb la
seva victòria
11a jornada (2 i 3 de desembre)
Lliçà d'Amunt - Vallseca ......................3-8
Lloret - Isur ............................................. 2-7
Montcada - Ripollet ...............................7-7
S. JOAN VILASSAR - PREMIÀ MAR.......9-1
Castellar - Studi Barcelona ................5-6
sant Cugat - Arrels ................................ 1-2
SPALL MATARÓ - Vacarisses ...............3-6
Fund. Esp. Grama - Montsant ............. 4-3

Classificació

Isur, 23; Ripollet, 22; Montcada i Valsseca,
20; Fund. Esp. Grama, 19; SPALL MATARÓ,
Studi Barcelona, Vacarisses i Montsant,
18; Sant Cugat, 15; S. JOAN VILASSAR i
Arrels (-1), 13; Lliçà d'Amunt i PREMIÀ, 12;
Lloret, 9; i Castellar (-1), 1.

No hi ha jornada
Els equips descansen pel Pont.

5/12/17 19:05

el tot Esport

FUTBOL

L'equip groc-i-negre continua molt
ferm a camp contrari

SEGONA
CATALANA
El Mataró és tercer
14a jornada (2 desembre)
ARGENTONA- Districte 030 CE ............... 3-2
Besós BV- SANT POL ................................sus.
MASNOU- LLAVANERES ...............................1-1
Guineueta- Llefià.......................................3-0
Canyelles- Sant Adrià................................6-1
Piferrer- Europa B ......................................1-4
Parc- Sant Andreu Barca..........................1-4
Sarrià- CE MATARÓ ....................................0-2
HERMES- Montcada .................................... 2-1

Intractables fora de casa. | @CE_MATARO

El Mataró només ha encaixat
un gol a camp contrari en tota
la temporada
Després de la inesperada derrota
en el derbi davant l'Argentona, el
CE Mataró va reaccionar de forma
immediata guanyant al Municipal
del Vall Hebron davant el Sarrià
per 0-2 i continua a la part alta
de la taula.
La victòria mataronista es va
forjar una vegada més en el gran
treball defensiu que l'equip està
fent durant tota la temporada en els
partits de camp contrari on només
ha encaixat un gol en els set partits
jugats, o sigui un gol en 630 minuts
de joc. Un fet en el qual, en aquesta
ocasió, va col·laborar decisivament
el porter Joel Garzón aturant un
penal encara amb empat a zero al
marcador. I en aquesta ocasió també va col·laborar la sort, ja que els
barcelonins també van estavellar
una pilota al pal.

0
2

CP SARRIÀ
CE MATARÓ

CE MATARÓ: Joel Garzón, Víctor
Yustos, Tapha, Sergio López, Marcel,
Isma, Parri, Aitor, Bargalló (Rodri 84'),
Palanco (Youssef 70') i Dani (Bustos
86').
GOLS: 37' BARGALLÓ (0-1); 76' YOUSSEF
(0-2).
I, tal com dèiem a la prèvia, si es
mantenia el nivell defensiu només
calia afinar una mica la punteria
davant la porteria contrària per
poder sumar els tres punts. I el gol
de Bargalló quan faltava poc per al
descans, rebent una assistència de
Dani, va aplanar el camí del triomf.
A la segona part la defensa va
estar segura i Youssef, rebent una
altra assistència de Dani quan faltava un quart d'hora per al final,
va rematar la feina.
Bargalló, amb 7 gols, i Youssef,
amb 5, són els màxims golejadors
del CE Mataró aquesta temporada.

Els tres resultats possibles per
als sèniors de l'Iluro HC
El passat cap de setmana el sènior
femení de l'Iluro HC va guanyar per
0-1 al camp del FC Barcelona (4t
classificat) i es manté líder del seu
grup de la 2a Divisió Catalana amb
19 punts, per davant del Júnior B
(16) i Pedralbes (15).
El sènior masculí A de l'Iluro HC,
també a 2a Catalana, va empatar
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al camp del FC Barcelona a 2 gols.
L'equip taronja és tercer amb 11
punts, per darrere de HCJ Sant
Cugat (18) i Sarrià (14).
I finalment el sènior B masculí,
per la seva banda, a l'altre grup
de 2a Catalana, va perdre per 1-2
davant el CD Terrassa, i ocupa el
sisè lloc amb només 3 punts.

Classificació

Europa B 31, Guineueta 30; CE MATARÓ
27; SANT POL, Llefià 26; ARGENTONA i
Districte 030 CE 25; MASNOU 24; Sarrià
19; Canyelles 17, Montcada i Besós BV
16; S.Andreu Barca i HERMES 13; Parc i
Piferrer 11; LLAVANERES 10; Sant Adrià 5.

Jornada de descans
Aquest cap de setmana hi ha descans.
El pròxim dia 17 el CE Mataró rebrà el
Piferrer Atlètic, un rival inèdit que ve de
perdre davant el líder i davant el qual
el Mataró s'hauria de retrobar amb el
triomf a casa.

RESULTATS DE LA BASE
PREFERENT JUVENIL.- Hermes- CEM A
3-4; CEM B- Rapiteca 5-0. El juvenil A és
tercer darrere Olot i Girona C, mentre
que el juvenil B també és 3r darrere
Jabac Terrassa B i Mercantil. Tots dos
lluiten per l'ascens a la Lliga Nacional.
PREF. CADET.- CEM- Girona 1-1. El CE
Mataró és 13è a la classificació.
DIVISIÓ D'HONOR INFANTIL.- CEM- FC Barcelona 0-3. El Mataró és 11è de la màxima
categoria infantil.
PREF. INFANTIL.- CEM B- Llagostera 2-1.

2a Catalana Fem.
El Molinos s'acosta al CE Mataró
Santvicentí - MOLINOS ............................. 2-3
L'equip del Molinos va aconseguir un
important triomf al camp del segon i
s'acosta al líder, que és el CE Mataró, que
descansava en aquesta jornada.
El cap de la classificació està així: CE
MATARÓ 18; MOLINOS (un partit menys) i
Santvicentí 14; Fontsanta 13 [...]
Aquest diumenge (19 hores) el Molinos
recupera el seu partit pendent al camp
del Vila Olímpica.
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La Llàntia trenca la imbatibilitat
del líder en un gran partit

TERCERA
CATALANA
Es comprimeix el cap
de la classificació
14a jornada (2 desembre)
La Salut- Singuerlín .................................sus.
LA LLÀNTIA-Young Talent ........................3-1
Calella- Santvicentí ..................................0-4
CIRERA - Cabrils ......................................... 5-2
Poble Sec- PLA D'EN BOET ...................... 2-3
Premià Dalt- MATARONESA ..................... 3-3
MOLINOS -Pomar ........................................3-1
Arenys Mar- ROCAFONDA ........................ 3-2
Vilassar B- Lloreda ................................... 2-3

Malgrat sembli impossible, la pilota no va entrar. | D.FERRER

3
1

LA LLÀNTIA
YOUNG TALENT BAD.

LA LLÀNTIA: Lloret, Hassa, Llavero,
Ibra Cámara, Omar, Ibu, Jerreh, Bertolín, Arafan (Jordi Cano 78'), Seidou
(Yusupha 84'), Said.
Aquest partit era un repte per als llantiencs
i van aconseguir un gran triomf trencant
la imbatibilitat del líder. Said va marcar als
20'. De seguida van empatar els visitants.,
però l'equip verd va mantenir un alt nivell
de joc i Ibu i Arafan van rematar la feina.

3
1

MOLINOS
POMAR

MOLINOS: Ramos, Keita (Marc 46'),
Abel, Héctor, Artero, Rubén, Isra (García
72'), Borrego (Uri Martín 46'), Grau
(Cobo 17'), Augusto i García Mesa.
Després d'una primera part sense gols,
la qualitat local es va imposar i García
Mesa, Uri Martín, exjugador del Mataró que
debutava, i Augusto, van posar el 3-0 al
marcador. El gol visitant arribà molt tard.

3
3

PREMIÀ DALT
MATARONESA

5
2

CIRERA
CABRILS

UD CIRERA: Jan Pol, Isaac (Matas 70'),
Ximillo (Baba 60'), Albertito, Kaddur,
Alvaro Yustos, Pol Esperalba, Cristian
Romero, Peque, Joel i Aleix (Joan 76').
Gran partit entre dos equips de la part alta
i on el Cirera va demostrar que té gol. Va
obrir Isaac de falta, i després van marcar
un defensa en pròpia porta i Aleix. Però els
cabrilencs van reduir al 3-2. En el darrer
quart d'hora Albertito, en jugada personal, i
Joel van establir el resultat definitiu.

2
3

POBLE SEC
PLA DEN BOET

PLA D'EN BOET: Moreno, Carlos, Javi,
Collado, Carrasco, Valencia (Cortés
72'), Marc Pérez (Reyes 62'), Eric, Valle,
Miquel, Moussa.
Triomf de l'equip groc i blau remuntant per
dues vegades l'avantatge local. Un gol en
pròpia porta havia avançat els locals. A la
represa empat de Valle, i després del 2-1,
Moussa i Valle van signar la victòria.

3
2

ARENYS MAR
ROCAFONDA

MATARONESA: Pol, Hidalgo (Axel 89'),
Navarro (Moya 57'), Cobos, Cristian (Cámara 46'), Espín (Beltrán 80'), Nogales,
Ibra, Nabil, Marcelo (Aitor 89'), Carlos.

ROCAFONDA: Mérida, Benguerel, Hamza, Gerard, Marc Bou, Àguila, Touré,
Brassier, Dembo, Escoruela, Youness.

Després d'arribar al descans sense gols, es
va viure una segona part sensacional. Els
arlequinats van remuntar un 2-0 inicial amb
gols de Cámara, Hidalgo i Marcelo, però en
temps afegit van rebre l'empat.

L'equip rocafondí tenia a les mans el triomf
amb un 1-2, amb gols d'Àguila a la primera
part i Hamza a la segona, però va veure
com els arenyencs capgiraven el marcador
en els cinc minuts finals.
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Classificació

Young Talent 33, Singuerlín (-1 partit)
29; CIRERA 28; Lloreda 27; MOLINOS 26;
Cabrils 25; LA LLÀNTIA 23; Santvicentí
21; Arenys Mar i Premià Dalt 20; MATARONESA 17; Poble Sec 16; PLA D'EN BOET i
La Salut (-1 partit) i Calella 13; Pomar 12;
ROCAFONDA i Vilassar M. B 10.

Jornada de descans
Aquest cap de setmana, amb el pont, no
hi ha jornada, i els pròxims partits seran
el dia 17, destacant el derbi Pla d'en Boet
- Molinos. Serà aquesta ja la darrera
jornada de l'any 2017.

Quarta Catalana
AEiLL Cerdanyola
goleja i continua líder
19a jornada (2 desembre)
ROCAFONDA B - Sant Pol B...................... 7-1
Arenys Munt-AEiLL CERDANYOLA .........1-6
JUVESPORT- Tiana.....................................0-2
MATARÓ ATH. - Canet.................................1-0
JUVENTUS B- MOLINOS B ....................... 2-5

Classificació

CERDANYOLA AEiLL 28; Premià Dalt C 27;
Tiana ROCAFONDA B 21; JUVENTUS 18;
JUVESPORT 16; Alella i Pineda 15; Canet
13; MOLINOS B 12; Sant Pol B 110; MATARÓ
ATH. 9; Dosrius, 3; Arenys Munt 0.
Aquest cap de setmana també hi ha jornada de descans en aquesta categoria,
en la qual l'equip de l'AEiLL Cerdanyola
marxa imbatut havent cedit un sol
empat en les deu jornades disputades.
El pròxims dia 16 hi haurà un interessant
derbi, ja que rebran el Rocafonda B.
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Ja en són tres de seguides per
al Mataró Parc Boet

LLIGA EBA
- Grup C - A
Només el Girona
aguanta el ritme del
líder, el Masnou
11a jornada (2 i 3 de desembre)
Sant Adrià - EL MASNOU................. 58-67
M. PARC BOET - Castelldefels ........86-84
Menorca - Quart ................................ 68-61
Tortosa - Tarragona ......................... 67-80
Girona - Collblanc .............................82-72
ARENYS - Roser .................................. 61-59
Barberà - Sant Josep .......................87-62

Classificació
Naharro va anotar 15 punts. | D.F

Els taronges superen el
Castelldefels en un partit que
es decideix a l’últim minut
El conjunt que entrena Alberto
Peña va aconseguir una valuosa
victòria aquest dissabte a l’Eusebi Millan, després de derrotar el
Castelldefels en un partit que no
es va resoldre fins a l’últim minut.
Sempre amb petites diferències
entre els dos conjunts i, fins i tot,
amb l'opció visitant d'intentar un
triple a la desesperada per sortir
victoriós de l'enfrontament, que

86 MATARÓ PARC BOET
84 CASTELLDEFELS
MATARÓ PARC BOET: Drakeford (20),
Canals (13), Hermoso (5), Naharro (15),
Franch (2), Corella, Rubio (12), Mañes (8) i
Forcada (11). 23 de 36 en tirs de 2, 8 de 23
en triples i 16 de 25 en tirs lliures.
PARCIALS: 22-22, 20-17, 18-22 i 26-23.
no va entrar.
Els mataronins, amb aquesta,
sumen tres victòries consecutives i s’allunyen de la part baixa
de la taula.

L’últim quart sentencia al Mataró Feimat

74 VIC
69 MATARÓ FEIMAT
MATARÓ FEIMAT: Solé (2), Serratacó
(16), Cabrera (5), Rodríguez (8), Ventura,
Viñallonga, Ariño (15), Romero (9), Tardio
(11) i Ysarn (3). 15 de 26 en tirs de 2, 8 de
28 en tirs de 3 i 15 de 23 en tirs lliures.
PARCIALS: 15-20, 18-20, 20-18 i 21-11.
A punt de la sorpresa. | ARXIU

Els mataronins van estar a
prop de donar la sorpresa a la
pista del líder
El Mataró Feimat tenia un desplaçament molt complicat el dissabte
a la pista del Vic, un dels líders del
seu grup de lliga EBA i els nois de
Charly Giralt van estar a l’altura i
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a punt de donar la sorpresa i endur-se la victòria.
Els grocs van dominar al marcador al llarg dels tres primers quarts
de l'enfrontament, però va ser a
l'últim quan el conjunt que ocupa
el liderat va fer valdre la seva qualitat i experiència per aconseguir
capgirar el partit.

EL MASNOU, 20; Girona, 19; Menorca, 18;
ARENYS i MATARÓ PARC BOET, 17; Collblanc (-1), Tarragona (-1), Sant Josep (-1) i
Sant Adrià, 16; Castelldefels i Tortosa, 15;
Quart (-1) i Barberà, 14; i Roser, 12.

12a Jornada (16 i 17 de desembre)
Durant el Pont de la Puríssima, la competició de lliga EBA queda aturada i no
serà fins el proper dissabte 16 a les 20:15
que el Mataró Parc Boet visitarà la pista
del líder, el Masnou. Un partit, a priori,
molt complicat, però sabent que a un
derbi comarcal pot passar de tot.

- Grup C - B
Vic i Pardinyes
Lleida continuen al
capdavant
11a jornada (2 i 3 de desembre)
Igualada -Pardinyes Lleida............ 62-69
Cerdanyola - Valls ..............................61-78
Olivar - Salt ........................................89-68
Mollet - Cornellà ............................... 79-90
Castellbisbal - Palma.........................76-81
Vic - MATARÓ FEIMAT ........................74-69
Andorra "B" - Sants..........................67-58

Classificació

Vic, Pardinyes Lleida, 20; Palma, 19;
Igualada, Valls i Mollet, 18; Olivar i
MATARÓ FEIMAT, 17; Cornellà, 16; Salt, 15;
Castellbisbal i Cerdanyola, 14; JAC Sants,
13; i Andorra "B"; 12.

12a Jornada (16 i 17 de desembre)
El Mataró Feimat també descansarà
aquest proper cap de setmana i retornarà a la competició el proper diumenge
17 a les 18h quan rebi al Palau Josep
Mora a l'Andorra "B", el cuer del grup.
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El Gress Platges de Mataró torna
al camí de la victòria
66 GRESS P. DE MATARÓ
50 IGUALADA
GRESS PLATGES DE MATARÓ:
Gómez, Cuní (2), Balmes (7), Coll (6),
Magriñà (19), del Moral (2), Harris (11),
Luceño, Washington (10), Oliveras, Milla
(1) I Murat (8). 22 de 40 en tirs de 2, 6
de 24 en tirs de 3 I 4 de 7 en tirs lliures.

C. CATALUNYA
- GRUP 2 Hospitalet, Viladecans
i Gramenet continuen comandant la taula
classificatòria
12a jornada (2 i 3 de desembre)
Banyoles - Gramenet....................... 53-82
Molins - Hospitalet............................ 51-55
GRESS PL. MATARÓ - Igualada .......66-50
Viladecans - M.P.D.D. BOET .............66-56
Descansa: Roser

PARCIALS: 14-13, 12-16, 19-13 I 21-8.

Classificació

Victòria contundent mataronina. | D.F

El Gress Platges de Mataró va tornar al camí de la victòria després
de vèncer l'Igualada de forma contundent i segueix a remolc d'una
punxada dels primer equips de la
taula per poder atrapar-los.

El partit, tot i això, va ser més
igualat del que reflecteix el marcador i no va ser fins a l'últim quart
que les mataronines van fer valdre la seva qualitat per sentenciar
l'enfrontament.

El Boet no pot amb el Viladecans
El Mataró Parc Dori Dori Boet que
entrena Jordi Vizcaíno no va poder
sorprendre a un dels líders de la
categoria, el Viladecans.
Tot i que les taronges van començar millor, el conjunt local es va
anar refent poc a poc al marcador,
aconseguint endur-se la victòria a
l'últim quart, fent inútil l'espectacular actuació de Jones, amb 30
punts i 42 de valoració.

TOTESPORT 1503 (7-12).indd 6

66 VILADECANS
56 M. PARC DORI D. BOET
MATARÓ PARC DORI DORI BOET:
Jones (30), Gibert (2), Chacón (6),
Barbena, Graupera (8), Solé, Rovira,
Ariano (4), Massuet I Giménez (6). 13 de
30 en tirs de 2, 6 de 20 en tirs de 3 I 12
de 19 en tirs lliures.
PARCIALS: 11-21, 19-12, 15-11 i 21-12.

Hospitalet, Viladecans i Gramenet, 20;
GRESS PLATGES DE MATARÓ, 18; MATARÓ
PARC DORI DORI BOET (-1), 17; Molins, 13; i
Igualada (-1), Roser (-1) i Banyoles, 12.

Setmana de descans
amb derbi a la vista
Com en la gran majoria de competicions,
la Copa Catalunya femenina també descansa aquest cap de setmana, coincidint
amb el Pont de la Puríssima.
El següent cap de setmana, però, tornem
a tenir la festa grossa del bàsquet
mataroní amb el derbi de la ciutat entre
el Mataró Parc Dori Dori Boet i el Gress
Platges de Mataró, que es disputarà
el pròxim diumenge 17 a les 16:30 de
la tarda al pavelló Eusebi Millán. Cal
recordar que a la primera volta van
ser les taronges les que en van sortir
vencedores (55-58), i que l'enfrontament
és vital per als dos equips si no volen
despenjar-se del grup capdavanter.
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Golfes: Les sessions a partir de les
00.00 Matinals: Les sessions abans
de les 13.00 Estrena · En verd: sessió 3D En vermell: Dis., diu. i festius

Cinesa Mataró Parc

Ocine Arenys

902 333 231 · Golfes: dv. i dissabtes · Matinals: dis., dg. i festius
Programació del 8 al 13 de desembre

93 792 33 90 · Golfes: dissabtes

My little pony

12:15 16:00 18:10

El gran desmadre

[ds.] 20:30

12:10 16:00 18:15 20:30 22:45 01:00

Suburbicon

16:30 19:00 00:00
[En VOSE] 12: 20

[dm. VOSE] 21: 30

[exc. dm.] 21:30

16:15 18:15

Wonder

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

Coco + Corto Frozen

16:00 17:30 18:30 20:00 21:00
[excepte dm.] 18:30

[dm.] 18:00

Perfectos desconocidos

16:15 18:20 20:25 22:30

12:00 12:15 16:10 16:45 18:00 19:00 20:10 21:45 00:30

Dos padres por desigual

20:15 22:15

15:50 22:45 01:00
[dl.-dc.] 16:00

[exc. ds.] 20:30

Wonder 15:50 18:10 20:20 01:00 [ex. dm.] 22:40 [dm. VOSE] 21: 40
[En VOSE] 12: 20

[En cat] [exc. dm.] 17:15

Paddington 2

[dm.] 16:45

12:15 16:00 18:15

Saw VIII

20:30 22:35 00:40

Asesinato en el Orient Express

[dm.] 16:30 19:00 21:40
[exc. dm.] 12:10 16:00 18:30 19:45 21:45 00:10

La liga de la justicia

12:00 19:30 22:00

Feliz dia de tu muerte
Deep

My little pony

12:10 15:50 17:00 18:00 19:15 20:40 21:40 22:50 01:00

Dos padres por desigual

El autor

16:15 18:15 2020 22:30

[dl.-dj.] 17:40 20:15

Perfectos desconocidos
Coco

Suburbicon

22:50 01:00

[dl.-dc.] 15:50
12:15

Yo-Kai Watch

Thor: Ragnarok
[exc. dm.] 22:10 00:30

18:30

Asesinato en el Orient Express

16:00 18:10 20:25 22:40

[dl.-dj.] 18:00 20:15
20:30

[dl.-dj.] 20:00

La librería

22:30

[dl.-dj.] 22:00

El secreto de Marrowbone

22:40

[dl.-dj.] 22:20

Thor: Ragnarok

16:00

[dl.-dj.] 22:30

Cinema Foment

[dl.-dc.] 15:50

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

12:15

Con los brazos abiertos
20:15 (8 des.) 18:00 (9 des.) 20:00 (10 des.)

00:30

Bye bye Germany
[dm.] 22:45

20:15 (11 des.)

La gran enfermedad del amor
18:00 (8, 10 i 11 des.) 20:00 (9 des.)

[dm.] 19:15

En cuerpo y alma
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[dl.-dj.] 18:00

La liga de la justicia

[dl.-dc.] 16:45

El secreto de los Marrowbone
La Boheme (Òpera)

Paddington 2

20:30 (14 des.) (VOSE)
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Con2cenutrradsesddoeblCesine
Pregunta de la setmana
Quina va ser la primera pel·lícula
que va dirigir George Clooney?

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

La renda bàsica, a la pantalla
'El documental del mes' es fixa en la mesura social
Renda bàsica o Free Lunch
Society és més que el títol del
'Documental del mes' que es podrà
veure dimecres 13 de desembre
al Cafè de Mar. Aquest film germanoaustríac es fixa en la Renda
bàsica garantida i aborda aquesta
mesura social. És una pel·lícula
sorprenent i reflexiva sobre una
idea radical, que està de nou al
cim de l’agenda social.
Treballaries si et paguessin simplement per existir? La proposta de
la renda bàsica garantida torna al
debat públic com una alternativa
al principi de drets i deures i a un
sistema econòmic burocràtic. La
idea que els més grans de 21 anys

Tot Cinemes 1798.indd 3

han de tenir una assignació fixa
mensual, independentment de
si estan treballant o no, divideix
opinions. Però no ho fa en la línia de les dicotomies polítiques
tradicionals. Els economistes neoconservadors, els ultraliberals i
els socialistes hi estan tots a favor,
mentre que tots els altres grups
polítics hi són contraris. La política i l’economia entren en la
psicologia i les qüestions filosòfiques sobre la naturalesa humana.
La renda bàsica universal farà la
gent mandrosa? O l’alliberarà? I
què hi ha dels robots, que faran
que tants llocs de treball siguin
redundants?

Resposta del núm. 1798
"Good Will Hunting"
Guanyadors:
· José Luis Bueno Millet
· Pere Codosal Jato

RECOLLIU LES
ENTRADES
DIRECTAMENT
A LES TAQUILLES
D'OCINE ARENYS

UNA SECCIÓ
PATROCINADA PER

Més informació a:
www.totmataro.cat/cinema
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Les estrenes
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TERMINATOR 2

SUBURBICON

EL GRAN DESMADRE

Quan un nou androide millorat arriba del
futur per matar en John Connor, un model antic serà enviat per a protegir-lo.
Mentrestant la mare d'en John està ingressada en un psiquiàtric per haver-lo
educat en tàctiques de supervivència.
Direcció: James Cameron
Intèrprets: Arnold Schwarzenegger,
Linda Hamilton, Edward Furlong
135min

En el poble familiar de Suburbicon un incident
mortal converteix en una família aparentment
perfecta en una unió plena de traïcions, xantatge i venjança. Cinema negre que mostra el
millor i el pitjor de la humanitat en aquesta
seqüència ambientada als anys 50.
Direcció: George Clooney
Intèrprets: Matt Damon, Julianne Moore, Óscar Isaac
105min

L'Amy, la Kiki i la Carla, són mares poc
valorades i estressades per la vida que
porten que es revelen contra el moment
més dur de l'any: el Nadal. La visita de
les seves mares acabarà d'arrodonir
aquesta comèdia nadalenca.
Direcció: Jon Lucas, Scott Moore
Intèrprets: Mila Kunis, Kristen Bell,
Kathryn Hahn
104min

EL LIBRO SECRETO
DE HENRY

FE DE ETARRAS

EL VIAJE

A l'estiu del 2010 un peculiar comandament de l'ETA s'atrinxera en un pis
a l'espera d'una important trucada per
passar a l'acció. Mentrestant la selecció
espanyola de futbol guanya el Mundial
de Sud-àfrica i tothom ho celebra.
Direcció: Borja Cobeaga
Intèrprets: Javier Cámara, Julián López, Miren Ibarguren
89min

Una curiosa trobada entre dos eterns
enemics durant les negociacions
d'Irlanda del nord –el líder del Sinn
Fein Martin McGuinness i l'implacable
unionista Ian Paisley– podria canviar el
transcurs de la història.
Direcció: Nick Hamm
Intèrprets: Colm Meaney, Timothy
Spall, Freddie Highmore
94min

Una mare soltera cria als seus dos fills, un
dels quals, en Henry, és superdotat. Una
de les seves companyes de classe viu a la
casa del costat amb una família plena de
secrets. En Henry té un pla per ajudar-la.
Direcció: Colin Trevorrow
Intèrprets: Naomi Watts, Jaeden Lieberher, Jacob Tremblay
105min
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Sin título-10 1
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T
TAKE

AWAY

M

La

RECOMANACIÓ

gastronòmica

Per festes, encarrega!

ires el calendari i
ja pateixes per les
hores de cuina? Has
pensat a encarregar els àpats
de les festes? Cada cop més
gent ho fa.
No és només una qüestió de
comoditat: encarregant el menjar també podem assegurar la
qualitat ja que cada vegada són
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més els restaurants que ofereixen la possibilitat que tinguis
el plat tal i com l'ha dissenyat
el seu xef a casa, amb la família i òbviament a un preu més
assequible. Aprofita l'ocasió i
permet que la millor cuina entri a casa sense que impliqui
una feinada a casa. Rebusca,
escull el plat preferit i fer un
Nadal 'Take away".

PER SANT ESTEVE,
CANELONS!
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És Nadal...

E

l desembre és sinònim
d'anar a menjar a fora.
És la gran època pels restaurants, que vesteixen les millors
gales per acollir les ocasions més
especials. Des del sopar de Cap
d'Any a les cites entre setmana
–precisament entre àpats més
familiars– o els sempre impredictibles dinars o sopars d'empresa, o grups d'amics. Ens trobem
davant l'autèntica era daurada
d'anar a fora a menjar.
D'opcions n'hi ha moltes per
escollir però és important que
sempre ens sentim ben còmodes amb l'elecció i sabem distingir entre l'oferta segons el tipus
d'àpat que volem fer. Si tenim cites diferents amb grups diferents,
podem variar. Si se'ns acumulen
les cites, caldrà que vigilem la
despesa si no volem que desembre ja ens faci pujada com gener.
Anar a menjar fora per aquestes

temps
de tiberis
D'EMPRESA

FAMILIARS

dates és un plaer perquè els restaurants competeixen i s'esmercen amb les seves millors apostes.
Confiem-hi.

el lloc, intenta que aquell dia sigui un dia especial. Hi ha rutines
que poden ser divertides com fer
canviar els comensals de lloc a la
taula a cada plat o fer un amic invisible. Per cert, si sou cridaners,
penseu també en la resta: no esteu sols al restaurant.

Si s'han encès les llums de Nadal
és probable que a la vostra empresa, a la feina o entre el grup
d'amics ja hagin creat el grup de
WhatsApp per veure quan feu el
dinar i on aneu. Un cop escollit

Amb la família, marisc
Si és amb la família, podeu tirar

Sopa
Ce

Ca

Cre
o yog
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Són dates en què mengem
molt fora de casa: cal escollir bé
establiments amb qui confiem

LES 5

RECOMANACIONS

AMB MARISC

AMB DETALLS

una mica de butxaca. Que no és
Nadal cada diumenge! Penseu en
els plats preferits dels qui us estimeu i, potser, en escollir un lloc
que els pugui sorprendre. L'aposta
pel peix o el marisc segurament és
cara però val la pena: són ocasions
especials.

caure en la cursileria però veureu
que els restaurants es guarneixen
de forma especial per aquestes
dates. Valoreu-ho. En els detalls,
en els colors i en el tracte. Que sigui una ocasió especial per a tots.
I no us quedeu en el dinar o en
el sopar. Els companys, els familiars llunyans o els companys
de feina podeu ser uns altres si
la sobretaula s'anima. No facis

Una bona manera de fer especial
un àpat és amb la decoració. No cal

Primeros a escoger

AMB COPA

Fer rutines de 'team
building' durant el
dinar d'empresa
pot fer millorar
l'ambient a la feina

excessos però deixa't anar. Que
per Nadal una copa de més –només una– si no has de conduir no
fa mal a ningú!

Segundos a escoger

Sopa de Navidad con galets y pilota. Merluza confitada con ajos tiernos.
Ceviche de langostinos y mango.
Muslitos de pollo rellenos.
Gambas a la plancha.
Entrecot al gusto
(pimienta verde, plancha o salsa roquefort).
Canalones de Navidad caseros.
Arroz caldoso con bogavante.

Postre
Crema catalana quemada casera
o yogur griego con arándanos casero.

28 €

I.V.A. Incluido
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Bebidas
Pan, vino, refresco y café.

Menú especial niños 50%
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Consells

DIETÈTICA
NADAL

Text: Redacció

No et creguis els que diuen que
és impossible mantenir la línia per
Nadal. A cap llibre sagrat hi diu
que s'hagi de fer àpats insalubres i
excessius compulsivament durant
diferents dies. Tranquil o tranquilla: aquí tens uns consells per evitar
guanyar aquells quilos de més que
tant ens ha costat perdre durant
les festes de Nadal
Quan arriben les festes tenim tendència a menjar àpats més contundents que poden inflar-nos més
del compte. ¿Qui no s'ha preocupat
alguna vegada per haver recuperat
per Nadal tots aquells quilos de
més que tant costen de perdre? Per
això, és bàsic tenir compte evitar
menjar en excés durant les festes
sense deixar de gaudir dels àpats
amb més sabors de l'any. A continuació oferim uns quants consells
de nutrició per evitar pujar de pes
durant les festes.

TOT GASTRONÒMIC 1798.indd 5
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Una App de
mòbil que
t'ajuda a...

no em vull engreixar
per festes...
1. Si habitualment fas esport,
mantén el ritme durant les festes
i fes activitat física, que la mandra
no et guanyi!
2. Si no estàs acostumat a l'esport, les vacances de Nadal poden
ser un bon moment per sortir a
caminar a un ritme intens, córrer
una estona, fer una excursió per
la muntanya o fer tot tipus d'activitat física.
2. En els grans àpats, la millor
elecció és menjar amb prudència,
assaborint a poc a poc els aliments
i sense engolir, per sentir-se saciats
amb major rapidesa.
3. Cuinar menús saludables
que combinin diversos aliments
aconseguint un àpat equilibrat.
Podeu fer un aperitiu més lleuger i
limitar-vos a un plat principal per
evitar l'excés de plats copiosos.
4. No excedir-se durant les festes
menjant neules, torrons, polvorons
i totes aquestes postres de Nadal
tan exquisides. Una bona manera

és limitar el consum d'aquests als
àpats copiosos de les festes i no
menjar-ne la resta dels dies.
5. Reduir el consum d'alcohol
a una o dues copes durant l'àpat.
Beure vi, cervesa, cava, licors i d'altres begudes alcohòliques contribueix en gran mesura a l'augment
de pes.
6. No arribar als àpats amb l'estómac massa buit. Si teniu molta
gana, menjareu amb ànsia.
7. En lloc de fer una llarga sobretaula, sigueu creatius i busqueu
activitats per fer en família després
dels àpats que us ajudin a digerir
el menjar: una estona de jocs a la
Wii com el Just Dance, un passeig
per la ciutat, una estona de jocs al
parc amb els més petits i molt més,
només cal ser una mica creatiu!
8. El més important, gaudiu dels
àpats amb la família i els amics,
assaboriu els grans plats, beveu
amb moderació i passeu unes
grans festes!

comptar
calories

Una altra manera d'evitar pujar
de pes és controlant la quantitat de calories ingerides a cada
àpat per evitar els excessos.
Hi ha diverses aplicacions mòbil gratuïtes que ajuden a fer
el recompte diari, una eina
molt útil i de fàcil accés que
podem consultar i actualitzar
a qualsevol moment del dia.
N'és un exemple l'App Calorie
Counter, My plate Calorie
Tracker i moltes d'altres disponibles per a telèfons mòbil.
Disponibles per iOS i Android

Menú Navidad y San Esteban
Primer� a escoger

Segund� a escoger

Escudella.
Ensalada de frutos del mar.
Calamares rellenos de pescado.
Canalones caseros estilo Asador.

Carn d’olla.
Medio pollo a la leña con frutos secos.
Corte argentino a la brasa (vacio).
Solomillo Ibérico al Oporto con arándanos.
Lubina al horno con sus patatas.

P�tre
Tarta de manzana casera.
o crema catalana casera.

29€
TOT GASTRONÒMIC 1798.indd 6
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Bebidas
Pan, vino, refresco y café

Menú especial niñ� 50%
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Consells

com triar
el cava?

Text: Redacció

El cava és una de les begudes
festives preferides per moltes persones i, sobretot, pels àpats de
celebració com els que tenen lloc
durant les festes de Nadal. Hi ha un
munt de marques i tipus de cava
diferents que són adequats per
les diverses ocasions: brut, brut
nature, semisec, reserva, gran reserva, entre altres. Cada menú té
el seu tipus de cava adient, només
cal saber com escollir-lo.

El cava per cada plat
Alguns experts indiquen que una
bona manera d'escollir el tipus de
cada adequat per a cada àpat és
triant el més potent pels aperitius
i per a la carn, un més aromàtic
per al peix, un sec pels embotits
i el més suau, semidolç o dolç per
a les postres. Si voleu un cava que
acompanyi tot el dinar o el sopar,
la millor opció és un brut nature,
un reserva o un gran reserva.

TOT GASTRONÒMIC 1798.indd 7
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Sempre cal beure
amb moderació
Els ingredients
Els caves poden estar fets de raïm
fermentat de diversos tipus, els quals
determinen les característiques del
resultat i si el cava serà blanc o rosat. Aquests tipus són, per exemple, el
Macabeu, Xarel·lo, Peralada, Malvasia o
Chardonnay, entre altres.

A quina temperatura
l'hem de beure?
A més, és important servir-lo a
la temperatura indicada per garantir el millor acompanyament
d'aquesta beguda. Segons els experts, s'ha de servir entorn els 8
graus en el cas dels caves reserva
i 6 graus en els joves.
No és aconsellable refredar-los El nombre de mesos que ha estat
al congelador perquè els canvis
nt i la
a la bodega fermenta
bruscs de temperatura podrien
e se'ls hagi
quantitat de sucre qu
afectar la seva qualitat. Per aquest
en el
ran
bé incidi
motiu, és aconsellable refredar-los afegit tam
a la nevera o amb gel.
resultat ﬁnal.

TOT GASTRONÒMIC 1798.indd 8

Està de
moda...

el cava
rosat

El cava rosat Cuvee Desert s'ha
popularitzat per ser la millor opció per acompanyar les postres.
Una beguda dolça o semidolça
perfecta per acompanyar els
torrons, les neules, els polvorons i tot tipus de postres nadalencs. També pots escollir el
cava rosat per les postres de tot
l'any, el complement més dolç
pels àpats especials.
ÀMPLIA OFERTA
El cava rosat es pot trobar a
tots els establiments especialitzats i supermercats

5/12/17 19:42

Per Nadal
El torró més
trencador

TORRÓ D'AUTOR
Uñó 2017
Cruixent de sèsam
caramelitzat amb
trufat de yuzu

Text: Cugat Comas

Si cada any és una aposta innovadora, del torró d'autor d'aquest
2017 se'n pot dir que és del tot trencadora. Fidel a la tradició d'aliar-se
amb un artista per fer un dolç especial cada cop que s'acosten les
festes, Claudi Uñó i Pol Codina són
els pares d'una de les propostes
més revolucionàries dels darrers
anys tant per la presentació com
pel gust. L'escultor va voler plasmar el ferro bullint que representa
la calidesa de les festes i li va dir al
mestre pastisser que li agradava la
xocolata i el cítric. A partir d'aquesta
premissa Uñó ha acabat concebent
aquest cruixent de sèsam caramellitzat amb trufat de yuzu, un fruit
cítric asiàtic desconegut per molts
i que li dona un paladar impactant.
“Sí, és un torró sorprenent del que
estic molt content i que té primer
un gust i després un altre quan ja
el tens al ventre”, explicava Uñó el
dia de la presentació.

Aquest torró, que s'afegeix a l'exclusiva col·lecció que Pastisseria Uñó
acumula durant les últimes dècades, s'ha elaborat a partir del gust de
l'artista però amb el toc personal de Claudi Uñó. Així, el mestre pastisser va explicar que hi havia introduït el yuzu “perquè té un component cítric molt especial, menys àcid que lliga molt bé amb el cruixent
El torró d'autor del 2017 té un as- que hi hem trobat caramelitzant el sèsam i amb una mica de neula”.
pecte molt característic pel qual
fins i tot costa de distingir el postre de la peça forjada per Codina.
L'escultor va explicar que “tenia
clar que el torró és l'últim element
dels àpats de Nadal, el que la gent
comparteix i d'aquí vaig passar al
joc que té el ferro quan és calent
de la mateixa manera que ens bull
la sang per Nadal, amb la família,
les emocions i recordant els que
Pol Codina i Claudi Uñó
ja no hi són”.
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CONCURS

D'INSTAGRAM

m

b

E

ts dels que t'agrada compartir a instagram els
teus millors plats? Vas a
un restaurant i vols que tothom
vegi el plat que t'han presentat?
Des de Tot a Taula us convidem

TOT GASTRONÒMIC 1798.indd 10

#totataula
a etiquetar les millors fotografies de menjar amb l'etiqueta
#totataula i, d'aquesta manera,
optar a premis gastronòmics.
Les millors, a més, les publicarem en aquesta nova secció.

Participa!

millors
Comparteix els
festes i
s
te
es
qu
plats d'a
de regal!
ús
en
m
às
dr
tin
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AMB EMPENTA

Hartmann amb la Marató de TV3

La multinacional uneix forces amb aquesta causa solidària per combatre les malalties
infeccioses que causen una de cada tres morts al món
Empreses: Redacció

La companyia Hartmann ha unit
forces amb La Marató de TV3 i
s'ha convertit en una de les empreses col·laboradores d'aquesta
mobilització ciutadana solidària.
Enguany la jornada va dedicada
a la conscienciació i al recapte
de fons per a la investigació de
les malalties infeccioses. Des de
Hartmann defensen que la millor
manera de prevenir les infeccions
és evitar-ne els contagis des de la
desinfecció. Per això aconsellen
conservar i manipular adequadament els aliments, beure aigua

d'ampolla quan es viatja, desinfectar-se les mans en situacions de
risc, entre altres mesures.

Hartmann i la desinfecció
La desinfecció és justament una
de les àrees on la multinacional
alemanya Hartmann fa una aposta més forta per a la recerca. La
multinacional defensa que la higiene de mans és una de les mesures més eficients per reduir les
infeccions en els entorns sanitaris i privats. Hartmann prendrà
part a La Marató des del coneixement i l'educació en la prevenció

d'infeccions perquè defensen que
rentant les mans s'aconsegueix
inactivar el 99,9999% dels microorganismes presents a les nostres
mans, factor indispensable per
prevenir contagis de malalties.

Alta mortalitat
Els experts calculen que les malalties infeccioses són la causa d'una
de cada tres morts a tot el món,
una xifra molt elevada que s'ha
convertit en un dels problemes
més importants de salut pública.
Les malalties infeccioses es poden classificar segons els experts

PTGE. AMICS D’ARGENTONA, 8. SECTOR CAN NEGOCI
08310 - ARGENTONA (BARCELONA)
TELS. 670 78 36 31 - 677.87.78.72
E-MAIL: MARMOLESARGENTONA@HOTMAIL.COM
WWW.MARMOLESARGENTONA.COM
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Nova línia de
productes esportius

en cinc categories: les infeccions
comunitàries freqüents, com la
grip o la pneumònia; les infeccions
comunitàries greus o d'especial
risc de contagi, com la tuberculosi
i el VIH; les infeccions nosocomials, relacionades amb l'assistència sanitària; la sèpsia, produïda
quan una infecció s'escampa per
la sang; i, per últim, les infeccions
emergents i del viatger.

Empenta 1 i 2 1798.indd 3

Sota el lema “El que no et para et fa imparable”, Hartmann ha llançat la nova línia DermaPlast Active que ofereix a tots els amants de
l'esport una ajuda ràpida en lesions lleugeres. Es tracta de la gamma
més completa de productes per ser usats abans, durant o després
de l'exercici físic. A més, alleugen ràpidament el dolor, redueixen
la inflor i la inflamació i pal·lien la tensió muscular.
Es recomana emprar-los en casos d'esquinços, blaus, distensions
o enrampades musculars, amb l'objectiu d'aconseguir ser el més
actiu possible malgrat la lesió. Seguint mètodes de kinesiologia,
crioteràpia (fred) i termoteràpia (calor), la gamma es compon de
diferents formats – crema, esprai, cintes kinesiològiques, embenatge, roll-on o bosses de gel, segons la necessitat de cada afectat.
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Amb Empenta

desenvolupar els seus projectes
emprenedors. Tots els grups van
comptar amb el suport d’un equip
de mentors format per professionals, emprenedors del parc i professors del TecnoCampus, que els
van guiar i assessorar durant el
procés esdevenint una ﬁgura clau
del procés.

Catorze idees de negoci
al 'Weekend Challenge'
Una seixantena d'estudiants participen en la cinquena
edició d'aquestes jornades al voltant de l'emprenedoria
i la innovació al TecnoCampus
Empreses: Redacció

El passat cap de setmana es va
celebrar la cinquena edició del
'Weekend Challenge', una iniciativa impulsada pel TecnoCampus
de Mataró per fomentar l’emprenedoria a la universitat. També es
proposa aconseguir crear sinergies
entre els estudiants de les diferents
titulacions.
Les jornades van comptar amb
una seixantena d'estudiants que
durant dos dies van treballar per
desenvolupar catorze idees de negoci diferents. D'entre les propostes van escollir un projecte guanyador titulat Fly me to the moon,
el qual proposa enviar les cendres
d'un difunt a l'espai com a alternativa a les cerimònies actuals.

TecnoCampus, un ecosistema
òptim on els estudiants poden

Cendres a l'espai
Fly me to the moon és una proposta
creada pel grup format per Marc
Gaixas, Jorge Alejando Duarte,
Sergi Jiménez i Juan Abel Ortiz
que proposa enviar les cendres
del difunt a través d’un globus
sonda que arriba ﬁns als 40.000
metres d’altura.
La intenció d'aquest grup d'estudiants és la de treballar per la
viabilitat legal i tècnica del projecte per poder fer una prova pilot. El premi d'aquesta edició per
a l’equip vencedor és participar a
l’Imagine Express 2018, que se celebra en el marc del Mobile World
Congress.

SERVICIO EXPRESS

DESATASCOS, LIMPIEZA E
INSPECCIÓN DE TUBERIAS
+ IVA Incluye desplazamiento
y 1h de trabajo

150€

Oferta dentro de nuestro horario laboral

Obsequiamos con la grabación de la inspección

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

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

Campus emprenedor
El Weekend Challenge és una
activitat que s’emmarca dins
del campus emprenedor del
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intermedis (10,2%) i els béns de
consum no duradors (6,3%). La
producció d'energia va ser l'única
que va decréixer (-0,9%).
Catalunya és la setena comunitat
on més va créixer la producció industrial a l'octubre, en un rànquing
encapçalat per Múrcia (+23%) i seguit per Astúries (17,7%), CastellaLa Manxa (10,5%), País Basc (9,3%),
Cantàbria (8,1%) i Andalusia (8%).
Totes tenen taxes positives excepte
Castella i Lleó (-1,8%).

Puja la producció industrial
a Catalunya
L'increment en territori català és del 7,8%, mentre que
al conjunt de l'Estat és del 6,9%
Economia: Redacció

FIN

PG

Empresa
Familiar

FINANCERA

F A Ç A N E S

Av. Jaume Recoder 46
Mataró

NT

A

ÇAME
AN

FIN

ANTI
AR

• TREBALLS VERTICALS.
• REHABILITACIÓ DE FAÇANES.
• EXTRACCIÓ D´URALITA.
• OBRA I PINTURA EN GENERAL.
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anys

Millor que al setembre
A Espanya, la taxa anual de l'índex de producció industrial es va
situar en el 4,1% a l'octubre en
la sèrie corregida d'efectes estacionals i de calendari. Aquesta
dada és 7 dècimes superior a la
de setembre.

NT

10

G

F A Ç A N E S

ANTI
AR

A

PG

G

respecte al mes anterior, ja que el
setembre l'increment havia estat
del 0,2% tant per a Catalunya com
a Espanya. En el que portem d'any,
a Catalunya la producció industrial ha pujat un 3,4%, també per
sobre del que ho ha fet al conjunt
de l'Estat, un 2,3%.
La producció que més va créixer
a l'octubre a Catalunya va ser la
de béns de consum duradors (un
28,7% interanual), seguida dels
béns d'equip (+11%), els béns

ÇAME
AN

La producció industrial va augmentar a Catalunya un 7,8% a l'octubre, 9 dècimes per sobre del que
ho va fer al conjunt d'Espanya
(6,9%), tal com indiquen les dades publicades aquest dimarts per
l'institut espanyol d'estadística
(INE). La dada contrasta amb la
de l'octubre del 2016, quan la producció industrial havia caigut un
0,9% a Catalunya i un 2,3% a tot
l'estat espanyol. També es millora

Fem:

ITE

Inspecció Tècnica
de l’Edifici

T. 931 253 298

M. 658 767 116
M. 651 350 101

www.apgfachadas.es
apgfachadas@gmail.com
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www.totmataro.cat/economics

ECONÒMICS
COMPRA VENDA IMMOBILIARIA

TREBALL

¿LE URGE VENDER su piso? disponemos del dinero al contado para
comprarlo inmediatamente a partir
de 3 días. F. escrituras y entrega
de llaves. Cualquier zona. Su Casa
93.757.12.82
VENC PÀRQUING. Avda. Recoder
(cotxe petit). 93.799.17.29 de 20
a 22h.
COMPRAMOS CASAS. Centro de
Mataró, o garajes, locales, pequeños solares, etc. No importa
estado. Buscamos cualquier sup.
edificable para promoción de
viviendas. También Permutas, buscando la mejor rentabilidad para
Ud. Máxima seriedad y discreción
demostrada. Pago inmediato contado. Su Casa 93.757.12.82
TRASPASSOS-LLOGUERS
ES LLOGUEN VIVENDES a diferents zones de Mataró, cases, naus
industrials. Opcions de compra.
607.444.232
LLOGO HABITACIÓ EQUIPADA tv,
micro, nevera, internet, dret a cuina. Zona privilegiada. 639.703.037
TRASPASO PAPELERÍA-ALQUILO
HABITACIÓN. 650.919.205
ALQUILO HABITACIÓN señor.
611.454.139
TREBALL
SE NECESITA INCORPORAR una
persona que sepa llevar máquinas de ojales y botones. Para
taller en Mataró, en el poligono
Mata-rocafonda. Incorporación
inmediata. Abstenerse sin experiencia. Tlf. 93.790.82.32 de 9 a 13h.
M'OFEREIXO PER REALITZAR gestions diverses, compres, petits
transports, acompanyar gent gran,
etc., Amb cotxe propi. Rigurositat
i seriositat. 667.406.240 (Albert)

EL TOT 1798.indd 6

havaneres

cançó marinera

mestre d’aixa
www.mestredaixa.com 605.68.62.69

NECESITO AYUDANTA CON experiencia. Peluquería en
Mataró. Incorporación en enero.
637.535.042
N EC ESS I T E M I N CO R P O RA R
PERSONA a jornada compreta amb nocions d'informàtica.
Imprescindible carnet, català i bona precència. Interessats enviar
currículum a santi@m-oliveras.com
SE PRECISA AYUDANTE de frigorista con conocimientos en
electricidad. Interesados enviar
curriculum a info@seralsat. com
EMPRESA AGRICOLA UBICADA en
Vilassar de Mar busca mozo de
almacen. Contacto: contacto. vilassar@gmail.com
PRECISAMOS TÉCNICO CON
conocimientos informáticos,
electrónica y mecánica, nivel
alto de inglés y disponibilidad
para viajar (esporádicamente).
Capacidad de trabajo en equipo,
desarrollo de proyectos de
trazabilidad e identificación,
instalación de sistemas -atención
al cliente. Tel. 93.793.02.55.
sivartsl.com
INGRESSOS EXTRES VENENT perfums 676.593.265
SE NECESITA ESTAMPADOR textil
con experiencia en mesa. Entregar
currículum en Polígono Vallveric, C/
dels Remences n °12,1 °2ª. Mataró.
De 18-19h. 93.790.34.35
SE PRECISA ENCARGADA para piso
de relax en Mataró. Edad máxima
50 años. Disponibilidad para hacer
turnos rotatorios incluidos fines de
semana y festivos. Alta en la S.S.
655.226.610
S'OFEREIX NOIA PER cangurar i/o
donar classes d'anglès a nens i
nenes de 6 a 14 anys. Interessats
trucar al 698.591.029 Aina

5/12/17 16:51
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E L TOT M ATA R Ó : O fi c i n es.
Carrer d’en Xammar, 11
T 93 796 16 42
info@totmataro.cat
CENTRE: Publicitat Fermalli
Maresme: Muralla Sant Llorenç, 2

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

TREBALL
SI ESTUDIAS O NECESITAS ganar
un dinero extra. Buscamos mujeres
para formarlas en el departamento
de atención al cliente de nuestra
compañía. No se requiere experiencia, sólo ganas de aprender.
630.593.341
COMPAÑÍA CREADA EN el 2009 con
más de 50 personas en plantilla.
Busca personal para crecer en todos los departamentos. Alta SS y
formación a cargo de la empresa.
Si quieres un gran futuro llama al
692.307.221 Sra. Isabel Gallego
SE NECESITA COMERCIAL para
hostelería, con experiencia, media
jornada o posibilidad de jornada
completa, alta S.S., sueldo + comisión. Currículum a moreno@
csmhosteleria.com
CHICA BUSCA TRABAJO de limpieza. 688.401.060
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PLA D’EN BOET: Papereria Balada:
Rda. President Macià, 65
MOLINS: Llibreria NINOTS: Ps. Carles
Padrós, 91
CERDANYOLA: Estanco Indiano:
Carrer Roselló, 4

ELS ANUNCIS
ECONÒMICS
VALEN

i amb10% de descompte
Entra a:

www.totmataro.cat/economics
i introdueix el CODI PROMOCIONAL

eltot

sortirà a la REVISTA I A INTERNET

TREBALL
CHICA BUSCA LIMPIEZA por horas.
Coche propio. 675.238.594
BUSCO TRABAJO INTERNA para
cuidado mayores. 688.373.460
LIMPIO, CUIDO MAYORES, niños.
Referencias. 632.245.841
SE OFRECE CHICA limpieza, cuidar
niños y mayores. 698.523.704
BUSCO TRABAJO LIMPIEZA.
610.044.213
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 inoblidable. 625.947.230 Rosa
SE HACEN OJALES y se ponen botones. 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 compromís. 93.757.76.83 /607.249.790
PALETA MOLTA EXPERIÈNCIA.
Econòmic 653.796.506
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PROFESSIONALS
REFORMAS, OBRAS, REPARACIONES,
albañilería, electricidad, fontanería,
gas, pintura. Económico 670.232.977
MUDANZAS, PORTES, MONTAJE /
desmontaje muebles. 20€/hora.
698.645.233 WhatsApp
DISCJOCKEY per a celebracions
nadalenques. Només 225€. Rafael:
618.224.823
TÈCNIC D'ORDINADORS DOMICILI.
18 anys experiència. PC-MAC,
portàtils, xarxes. Garantia.
625885176
MUDANCES ECONÒMIQUES.
692.021.141
D E T ECT I V ES Z E P O L L . 369
Investigación privada. Mataró.
93.799.61.61
PINTOR. PRESUPUESTOS ajustados.
607.480.942
MASAJE ORIENTAL. C/Iluro 98.
688.159.295
TAROT
TAROT. 806.533.128
VARIS
GRACIAS ESPÍRITU SANTO D.A.
CONTACTES
JAVI 70 AÑOS, buena posición.
Pasivo, deseo chico activo.
Máximo 45 años. Atlético, moreno.
682.462.579
TRAVESTY LATINA GUAPÍSIMA,
femenina. 666.861.290
MASAJE CUERPO ENTERO. 1
chica japonesa, 2 chicas chinas.
Rocafonda. 688.192.012
MASAJE. ZONA PL. Catalunya. C/
Antoni Comas 5. Chicas coreanas.
602.074.387
MASSATGISTA GUAPÍSSIMA
667.955.000 Mataró
LAIA 45 CATALANA. 687.072.165
N OV E D A D N O R A 2 1 a ñ o s .
631.129.242
DÚPLEX 60€/MH. 631.286.930
LA MEJOR CASA relax de Mataró.
12 chicas disponibles para tus
fantasías. www.ScortAbril30.com.
93.741.63.41 /657.894.558
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Una solució justa i digna,
és demanar massa?
L’Estat eludeix donar solució política a les demandes catalanes
La Constitució de 1978 contenia un pacte entre
Catalunya i l'Estat espanyol. Catalunya tindria autogovern amb competències exclusives en algunes matèries i l'estat es comprometia a respectar-ho. Però el
PP va trencar unilateralment aquest pacte quan els
governs d'Aznar i de Rajoy es van anar apropiant de
competències autonòmiques.
L'estatut del 2006 va ser un intent per preservar
l'autogovern català, que va acabar en un doble fracàs:
no només no vam aconseguir de mantenir les competències, sinó que la intensa campanya anticatalana,
atiada pel PP, ens va fer sentir amb claredat que érem
objecte de menyspreu. A fora de Catalunya no ens
va fer costat gairebé ningú.
Trencar la Constitució és un problema polític
molt greu, perquè deixa sense base democràtica tot l'ordenament legal, sobretot el relacionat amb
l'autogovern.
Un cop trencat el pacte constitucional era el moment
de fer política. Com en una parella mal avinguda, hi havia dues solucions: renegociar el pacte de convivència
sobre unes bases més sòlides, o donar-lo per trencat i
gestionar una separació ordenada. Fos quina fos l'opció,
calia un referèndum per decidir-ho democràticament.
La resposta de l'Estat viola sistemàticament la seva
obligació principal que és trobar solució política als
problemes polítics. En canvi, ha bloquejat la via política i ha portat el problema al terreny jurídic i penal, i
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no ha parat d'amenaçar. Això ha col·locat la societat
catalana davant d'un altre dilema: acceptem aquesta
situació injusta i humiliant? o busquem una solució
realment justa i digna?
A les eleccions catalanes del 2015 l'electorat va triar
un parlament amb majoria absoluta de tres forces que
van preparar la declaració d'independència.
Un cop més, l'Estat no ha tingut el valor de buscar-hi
solucions polítiques. Ha utilitzat de forma il·legítima
les institucions, les lleis, els jutjats, la violència policial
i les presons per agredir i humiliar els seus adversaris
polítics. A base d'abusos i arbitrarietat ha deteriorat
i pervertit profundament la qualitat de la democràcia i
de l'estat de dret. Com en una separació de parella on
el més fort agredeix el feble.
I si el problema era la reducció de l'autogovern i la
humiliació, la reacció fora de mida de l'Estat contra
Catalunya, només ha servit per reduir encara més
l'autogovern i fer-hi créixer la indignació fins a límits
intolerables.
Amb el seu comportament, l'Estat ha deteriorat greument la democràcia i l'estat de dret a tot Espanya.
Què porta l’Estat a actuar d’una manera tan irresponsable i poc democràtica, que fa tant de mal? De
què té por?
ANC Mataró
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Can Cruzate és la peça clau per
revitalitzar el Centre

L'illa de Can Cruzate és la peça clau del tauler del Centre

Daniel Ferrer

L'Ajuntament convoca un concurs d'idees per revitalitzar el casc antic com a motor
econòmic de la ciutat de Mataró
Societat: Cugat Comas

El juliol del 2018 ha de culminar
el concurs d'idees que l'Ajuntament ha convocat com l'element
més llaminer del Pla d'Impuls del
Centre. La proposta guanyadora
serà el full de ruta per revitalitzar
la zona més històrica de la capital del Maresme. El casc antic de
Mataró no té una estratègia clara
i ha perdut empenta comercial i
per esmenar aquesta tendència i
que la zona esdevingui “el veritable motor econòmic i social de la
ciutat”, en paraules de l'Alcalde
David Bote, dilluns es va presentar
aquesta convocatòria.
S'espera que s'hi presentin despatxos que abordin transversalment l'ampli catàleg de bones intencions que s'hi resumeixen i hi
apareix subratllada i amb pes propi
la pastilla urbanística coneguda
com 'Can Cruzate'. Desenvolupar
aquest àmbit i connectar La Riera
amb l'eix de Santa Maria ha de ser
la carta guanyadora d'un projecte
que el govern vol compartir amb
oposició i sectors econòmics.
“Amb aquest concurs volem
guanyar idea de conjunt, establir un horitzó clar per la zona i
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atraure talent per sumar les millors propostes”, explica David
Bote. L'Alcalde i la primera tinent,
Núria Moreno, presentaven plens
de bons propòsits un concurs dotat amb 50.000 euros que es fixa en

Concurs d'idees

"Ara és el torn de
despatxos d'arquitectes
d'aportar possibles
solucions a la zona"
diferents àmbits del Centre i que
vol tocar moltes tecles. Promouen
que la proposta guanyadora tingui
en compte no només l'urbanisme,
sinó també la sostenibilitat o la
mobilitat i divideixen els àmbits
d'actuació –utilitzant fins i tot la
pretèrita divisió territorial de les
antigues muralles– perquè els despatxos que proposin solucions pel
Centre tinguin el tauler el màxim
de lliure. Ni les actuals qualificacions del Pla General han de ser
cotilles per una proposta que té
en la revitalització comercial el
màxim objectiu: el comerç és coneixedor d'aquest Pla d'Impuls i

reclama una proposta ambiciosa
per no perdre atractiu econòmic.

El comerç demana consens
Entre les moltes peces que el concurs d'idees inclou hi ha des de
la voluntat de permeabilitzar la
planta baixa de l'Ajuntament fins
a utilitzar els antics jutjats com a
teló de fons de la Plaça Gran.
És a Can Cruzate, però, on hi
ha dipositades més esperances.
Que ni l'Ajuntament més poderós
i promotor, en l'època daurada de
PUMSA, no pogués desenvolupar
urbanísticament la zona no tira
enrere l'Alcalde de demanar que
en el concurs d'idees es dibuixin
“propostes ambicioses a les que la
ciutat no ha de renunciar”. Unió
de Botiguers i Bulevards de Mataró
acompanyen l'Ajuntament en el
propòsit però, com van fer en el
Pacte pel Comerç, demanen que el
resultat del Concurs d'Idees sigui
respectat i el Pla d'Impuls compti amb el màxim consens polític.
No volen que acabi a un calaix de
despatx o a l'hemeroteca: el destí fins ara d'altres propostes per
Can Cruzate i de moltes bones
intencions per la part més antiga
de Mataró.
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ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN ARGENTONA:

ALMACÉN Y EXPOSICIÓN EN MATARÓ:

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

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

T 93 741 47 17 / 93 741 47 16

T 93 161 50 15

HORARIO COMERCIAL:

HORARIO COMERCIAL:

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

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

NOVEDAD!
PRECIOS IVA NO INCLUIDO

Revestimiento
30x90
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D'Eivissa a guanyar el desè Helena Jubany
Carles Torres s'endú el premi de narració curta o recull de contes per a ser explicats,
que està dotat de 3.000 euros i la publicació de l’obra amb el diari Ara
Literatura: Redacció

‘El desconcert d’en Boyle’, de Carles Torres (Eivissa,
1974) és l’obra guanyadora del desè Premi Helena
Jubany de narració curta o recull de contes per a ser
explicats. A la convocatòria s’hi havien presentat un
total de 57 treballs i l’acte del veredicte es va celebrar dissabte a la Biblioteca Pompeu Fabra. El text
guanyador planteja una situació al lector: “Sou en
un bar, fullejant el diari, se us asseu a la taula una
desconeguda amb una criatura i us parla com si
fóssiu vells amics. Com ho encaixeu?”.
El guanyador és llicenciat en Filologia Romànica
per la Universitat de Barcelona i en els darrers anys
la seva obra ha estat reconeguda en diferents certàmens de narració curta i poesia.

Exposició de cartells
Per celebrar el desè aniversari del Premi literari, fins al
15 de desembre, a la Biblioteca Pompeu Fabra s’exposaran els cartells i obres guanyadores de cada edició.
El cartell d’aquesta edició és de Lluís Martí i Garro.
L’Associació Cultural Helena Jubany i Lorente,
l’Ajuntament de Mataró i el diari Ara convoquen
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el premi amb la finalitat de mantenir viu el record
d’Helena Jubany, enamorada del món dels llibres
des de tots els angles, i d’encomanar el seu gust per
la lectura i la ficció literària tant en el vessant escrit
com en el de la transmissió oral.
El premi ha comptat per segon any amb la implicació de la Direcció de Cultura de l’Ajuntament de
Mataró que, a través d’un conveni amb l’Associació,

Helena Jubany

El Premi vol recordar
la figura de Jubany,
una apassionada de
la lectura
aporta 2.500 euros al projecte. També hi col·labora el
diari Ara, que en distribueix la publicació, així com
els socis de l’Associació Cultural Helena Jubany i
Lorente i mecenes particulars. L'objectiu del Premi és
mantenir viu el record de la jove mataronina morta
en estranyes circumstàncies en un crim no aclarit.
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“Volem transmetre energia femenina”

Les membres de WoM Trio

Cedida

WoM Trio són tres dones talentoses que toquen dijous
14 de desembre al Casal dins el Músiques Tranquil·les
Música: Laia Mulà

Laia Fortià, Gemma Abrié i
Clara Luna són WoM Trio, el pròxim reclam del cicle de Músiques
Tranquil·les.

Què és WoM Trio?
WoM Trio és una proposta musical
de versions que arrangem amb un
toc una mica jazzístic i pop. Ara
estem començant a tocar temes
nostres i estem treballant per tal
que d'aquí a poc temps puguem
transformar el directe en un nou
repertori i gravar-lo en un disc.
Estem en un moment d'impàs perquè anem transformant i afegint
cançons al directe.
Quin so i quines lletres oferirà
el disc de WoM Trio?
Fins ara havíem gravat alguns temes en format maqueta però ara
volem fer un disc ajuntant els temes propis. Tenim previst gravar-lo
entre el febrer i el març i serà un
disc amb energia femenina. Les
cançons parlen de situacions quotidianes del dia a dia amb les quals
ens sentim identificades. Creiem
que les dones som propenses a
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pensar i imaginar situacions que
potser no són el que haurien de
ser, coses que ens fan riure i ens
acompanyen al dia a dia. Per això
el disc també tindrà un component
d'empoderament de les dones.

Com és el vostre directe?
La proposta és de música pop amb
tocs de jazz que, sobretot, és música per a ser escoltada en detall,
per ser ballada i ser viscuda. Hi ha
molta energia, teatralitat i tocs de
la nostra personalitat.
Quina és la trajectòria
de WoM trio?
El grup fa quatre o cinc anys que
existeix. Ens coneixíem d'altres
projectes que havíem compartit i
hi va haver un moment en el qual
vam començar a tocar juntes i a
poc a poc ens van sortir concerts.
Amb el temps la nostra química
i les ganes de fer música ens ha
portat a aquest projecte.
Quina és la singularitat i l'aportació de cadascuna?
La Gemma és cantant i un dia va
agafar el contrabaix i la Laia és bateria i va decidir fer segones veus

mentre tocava, donant-li així més
valor i matisos a les peces. Per últim, la Clara va estudiar piano clàssic, després va començar a cantar
i ara ha recuperat el piano però
d'una manera més moderna, utilitzant un teclat electrònic amb
sons diversos.

El nom WoM és una manera
de reivindicar el paper de la
dona dins la música?
Sí, i per a nosaltres és important
perquè no hi ha gaires referents
femenins. En el de la música
moderna, a més, encara n'hi ha
menys. Les noves generacions
s'han d'animar a posar-se darrere dels instruments.
Com ha estat l'experiència
de ser al disc de la Marató de
TV3?
Acabem de col·laborar amb el disc
de la Marató 2017 gravant amb les
Sey Sisters i amb Sara Terraza un
tema que es diu 'Els rius del món'
('Many rivers to cross' de Jimmy
Cliff). A més de les veus, hem gravat la música amb els nostres instruments i ens ha fet molta il·lusió
aportar el nostre granet de sorra.
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Previsions astrològiques per
DHANNA ASTRÒLOGA Diplomada
per l’Associació d’Astrologia de Catalunya.

Àries (21/3 al 20/4)

Taure (Del 21/4 al 20/5)

Bessons (21/5 al 21/6)

Cansat de guardar les formes o d'ha-

Una atracció fatal et pot fer tronto-

Aquestes dates et poden fer sentir

ver de col·laborar en el que no et ve

llar els fonaments i no t'agrada que

una mica malenconiós. Sents que

de gust. Cada persona és un món i si

les coses canviïn de lloc tan ràpid.

per protegir-te millor de tot plegat

tu vols defensar el teu individualisme,

Dóna't temps per assimilar-ho però

estaràs millor en solitud. Estàs més

hi tens tot el dret.

pensa a viure el moment.

selectiu del que és habitual.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)

Lleó (Del 22/7 al 23/8)

Verge (Del 24/8 al 23/9)

Pots comptar amb l'ajut de la família,

Moment d'especial maduració. Tot

Si no gestiones bé els pensaments

especialment pel que fa a les qües-

allò pel que t'has estat preparant, té

pots caure en la tristor. Aprofita l'ex-

tions econòmiques. Passaràs més

lloc per aplicar el que has après en

periència per no tornar a caure en

temps a casa, no solament pel fred,

els darrers temps. T'alliberes d'idees

el mateix. Si renoves coses del teu

pot ser que per treballar-hi.

i prejudicis del passat.

voltant, et sentiràs millor.

Balança (Del 24/9 al 23/10)

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)

Normalment navegues còmode en la

Vols fer les coses bé i aprofundir en

Practiques la prudència. Al teu voltant

dualitat però ara vols tenir certeses

què vols realment i assolir els teus

veus persones que pateixen o que

sobre un assumpte de salut i això

objectius amb una ètica i uns valors

xerren massa i tu no vols complicar

t'atabala un xic. També t'amoïna un

renovats. Desitges saber la veritat,

les coses. L'observació et proporci-

assumpte laboral poc concret.

començant per tu mateix.

onarà un bon aprenentatge.

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

Aquari (Del 21/1 al 19/2)

Peixos (Del 20/2 al 20/3)

Tot el que té a veure amb la feina

Si tens una relació sentimental, po-

Per poc que puguis voldràs viatjar

pren importància. Se't valora més

dries passar a una etapa de més

aquests dies. No cal que sigui lluny

professionalment i reps algun premi

estabilitat o compromís. Tens plans

però sents la necessitat de veure al-

a la teva tasca. Possibles sorpreses

futurs i t'agradaria comptar amb la

tres paisatges, renovar percepcions

relatives a l'habitatge.

companyia de la teva parella.

i adquirir coneixements.

www.facebook.com/dhannaastro
dhannaastro@hotmail.com
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Tel. 722 67 23 43

Consulta a l'Hospitalet
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Programació facilitada per mataró Televisió

TV
Dissabte 9
7:00
8:00
8:30
9:00
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
18:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
0:00
0:30
1:30
2:00
2:30
3:00
3:30
4:00
4:30
5:00
5:30
6:00

SET DIES
DE TEE A GRENN
BA-BA
CATALUNYA TERRITORI TIC
ÚLTIMA SESSIÓ
CALIDOSCOPI
LA CONVERSA
CREURE AVUI
CARNET ESPORTIU
ÚLTIMA SESSIÓ
SET DIES
DE TEE A GRENN
GAUDEIX LA FESTA
TRAÇ DE CULTURA
ÚLTIMA SESSIÓ
1MÓN.CAT
ESPECIAL RESUM
CONCERTS DEL MERCAT
DE MÚSICA VIVA
PROGRAMA XARXA
LA CONVERSA
AL DIA CAP DE SETMANA
CALIDOSCOPI
ÚLTIMA SESSIÓ
TRAÇ DE CULTURA
TELÓ DE FONS
LA CONVERSA
CATALUNYA TERRITORI TIC
CALIDOSCOPI
TELÓ DE FONS
TRAÇ DE CULTURA
ÚLTIMA SESSIÓ
LA CONVERSA
GAUDEIX LA FESTA
ESTUDI 3
DE TEE A GRENN
CREURE AVUI
CATALUNYA TERRITORI TIC

Diumenge 10
7:00

VOLTA I VOLTA
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7:30 ÚLTIMA SESSIÓ
8:00 CREURE AVUI
8:30 BA-BA
9:00 PROGRAMA ESPECIAL EL
SO DE LA TENORA
10:00 TRAÇ DE CULTURA
10:30 CREURE AVUI
11:00 MISSA DE MONTSERRAT
12:30 CALIDOSCOPI
13:00 GAUDEIX LA FESTA
13:30 TRAÇ DE CULTURA
14:00 TELÓ DE FONS
14:30 CAMINANT x CATALUNYA
15:30 CALIDOSCOPI
16:00 1MÓN.CAT
18:00 HANDBOL EN JOC
20:00 EN JOC
21:30 AL DIA CAP DE SETMANA
22:00 DIUMENGE ESPORTS
23:00 SET DIES
0:00 ÚLTIMA SESSIÓ
0:30 DIUMENGE ESPORTS
1:30 CALIDOSCOPI
2:00 ÚLTIMA SESSIÓ
2:30 TRAÇ DE CULTURA
3:00 TELÓ DE FONS
3:30 LA CONVERSA
4:00 DE TEE A GRENN
4:30 REM A REM
5:00 TELÓ DE FONS
5:30 CALIDOSCOPI
6:00 DIUMENGE ESPORTS

Dilluns 11
7:00
9:00
10:00
12:00
12:30
14:30
15:00
17:00
17:30
18:00

NOTÍCIES EN XARXA
L’ENTREVISTA EN XARXA
EL MIRADOR
ÚLTIMA SESSIÓ
BEN TROBATS
ÚLTIMA SESSIÓ
EL MIRADOR
AL DIA BCN Nord-Maresme
BA-BA
CAMINANT x CATALUNYA

19:00
20:00
20:30
21:30

MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
MATARÓ AL DIA
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 CAMINANT x CATALUNYA
5:30 CARNET ESPORTIU
6:00 MATARÓ AL DIA

Dimarts 12
7:00
9:00
10:00
12:00
12:30
14:30
15:00
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
20:00

NOTÍCIES EN XARXA
L’ENTREVISTA EN XARXA
EL MIRADOR
CARNET ESPORTIU
BEN TROBATS
AL DIA BCN Nord-Maresme
EL MIRADOR
AL DIA BCN Nord-Maresme
CARNET ESPORTIU
BA-BA
BDNBOX
MATARÓ AL DIA
CALIDOSCOPI
ESPECIAL ELECCIONS
21:00 MATARÓ AL DIA
22:00 MATARÓ AL DIA
23:00 CALIDOSCOPI
ESPECIAL ELECCIONS
0:00 AL DIA BCN Nord-Maresme
0:30 MATARÓ AL DIA
1:30 CALIDOSCOPI
ESPECIAL ELECCIONS
2:30 MIRADOR
4:30 CAMINANT x CATALUNYA
5:30 CALIDOSCOPI
6:00 MATARÓ AL DIA

Dimecres 13
7:00
9:00
10:00
12:00
12:30
14:30
15:00
17:00
17:30
18:30
19:00
20:00
20:30
21:30
22:00
23:00
23:30
0:00
0:30
1:30
2:00
2:30
4:30
5:00
5:30
6:00

NOTÍCIES EN XARXA
L’ENTREVISTA EN XARXA
EL MIRADOR
CALIDOSCOPI
BEN TROBATS
AL DIA BCN Nord-Maresme
EL MIRADOR
AL DIA BCN Nord-Maresme
CALIDOSCOPI
ESPECIAL ELECCIONS
BA-BA
MATARÓ AL DIA
LA CONVERSA
MATARÓ AL DIA
VOLTA I VOLTA
MATARÓ AL DIA
LA CONVERSA
GAUIDEX LA FESTA
AL DIA BCN Nord-Maresme
MATARÓ AL DIA
LA CONVERSA
VOLTA I VOLTA
MIRADOR
GAUIDEX LA FESTA
ESTUDI 3
LA CONVERSA
MATARÓ AL DIA

Dijous 14
7:00
9:00
10:00
12:00
12:30
14:30
15:00
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00

NOTÍCIES EN XARXA
L’ENTREVISTA EN XARXA
EL MIRADOR
LA CONVERSA
BEN TROBATS
AL DIA BCN Nord-Maresme
EL MIRADOR
AL DIA BCN Nord-Maresme
LA CONVERSA
BA-BA
DE TEE A GRENN
MATARÓ AL DIA

20:00
20:30
21:30
22:00
23:00
23:30
0:00
0:30
1:30
2:00
2:30
4:30
5:00
5:30
6:00

TRAÇ DE CULTURA
MATARÓ AL DIA
BDNBOX
MATARÓ AL DIA
TRAÇ DE CULTURA
DE TEE A GRENN
AL DIA BCN Nord-Maresme
MATARÓ AL DIA
TRAÇ DE CULTURA
GAUIDEX LA FESTA
MIRADOR
DE TEE A GRENN
CARRETERES
TRAÇ DE CULTURA
MATARÓ AL DIA

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

NOTÍCIES EN XARXA
L’ENTREVISTA EN XARXA
EL MIRADOR
TRAÇ DE CULTURA
BEN TROBATS
AL DIA BCN Nord-Maresme
EL MIRADOR
AL DIA BCN Nord-Maresme
TRAÇ DE CULTURA
BA-BA
CREURE AVUI
MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
MATARÓ AL DIA
ÚLTIMA SESSIÓ
MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
ÚLTIMA SESSIÓ
AL DIA BCN Nord-Maresme
MATARÓ AL DIA
CARNET ESPORTIU
BDNBOX
MIRADOR
ÚLTIMA SESSIÓ
GAUIDEX LA FESTA
CARNET ESPORTIU
MATARÓ AL DIA

5/12/17 12:55

obre
pot

trem/

www.totmataro.cat/argentona

Argentona

Eudald Calvo planta a la Fiscalia
L’Alcalde d’Argentona anuncia a la Ciutat de la Justícia que davant el seu "a por ellos"
faran valer "el no passaran"
Societat: Redacció - ACN

L’Alcalde d’Argentona Eudald
Calvo va ser dimarts a les portes
de la Ciutat de la Justícia, on estava citat per la Fiscalia per no
haver impedit l'1-O al municipi.
Finalment, però, Calvo no només
va negar-se a declarar, sinó que
tampoc ha fet acte de presència
a les dependències judicials i va
limitar-se a atendre els mitjans
de comunicació.
El que també és membre de la
candidatura de la CUP pel 21-D,
Eudald Calvo, va parlar per retreure
el llenguatge utilitzat pel líder del
PPC, Xavier Garcia Albiol, que en
l'obertura de la campanya electoral va entonar el famós “a por
ellos”. Davant d'això, diu Calvo,
que des de la CUP faran valer el
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“no passaran”. En aquest sentit,
els cupaires han enviat també un
missatge als comuns i recorden
que “entre democràcia i 155 no hi
ha equidistància possible”.

República ja proclamada
L'alcalde explica que la república
catalana “ja està proclamada” i és
actualment “una realitat en construcció”, per la qual cosa entén
que cap fiscal espanyol pot tenir
competències en territori català:
“Les seves ordres no tenen eficàcia
perquè està actuant en un país estranger”, etziba. Calvo avisa el que
serà nomenat nou fiscal general de
l'estat, Julián Sánchez Melgar: "La
República catalana ja no és propietat de l'estat espanyol. Que ho
sàpiga des del primer dia".
La Fiscalia creu que Calvo va

cometre els delictes de desobediència, obstrucció a la justícia i
prevaricació, tres delictes que podrien comportar tant inhabilitació
com multa o penes de presó. “Ells
entenen que a Argentona es va
permetre el referèndum i la campanya prèvia i que això és il·legal”
assegura Calvo. Però l'alcalde creu
que el seu paper i la seva “obligació com a alcalde” és que la gent
pogués votar en el referèndum.

Defensa del Cap de la Policia
En referència a la imputació de
Pere Anglada, Calvo confia que el
Cap de la Policia Local d'Argentona
quedi al marge del judici perquè
"no té cap sentit" que se'l mantingui, ja que "és un funcionari que
compleix les ordres de l'alcalde
d'Argentona".
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Tres mil calendaris gratuïts sobre
Puig i Cadafalch i Argentona
Ha estat elaborat pel Centre d'Estudis Argentonins, amb el suport dels Amics de
Puig i Cadafalch i l'Ajuntament i es pot trobar als establiments Argentona es mou
un detall dels merlets i les xemeneies de la casa de la plaça de Vendre.
A l'interior hi ha dotze fotografies
antigues, datades entre el 1910 i el
1940, on es poden veure obres de
Puig i Cadafalch a Argentona, com
la seva casa de la plaça de Vendre,
can Calopa, can Garí, la capella del
Sagrament de l'església parroquial
o el casino.

El calendari sobre Puig i Cadafalch

El passat dimarts 28 de novembre
es va fer la presentació a la Casa
Gòtica del calendari dedicat a Puig
i Cadafalch i Argentona, que ha
estat elaborat pel Centre d'Estudis
Argentonins Jaume Clavell, amb la
col·laboració dels Amics de Puig
i Cadafalch i finançat per l'Ajuntament d'Argentona. El calendari
és gratuït, se n'ha fet un tiratge
de 3000 exemplars i es pot obtenir en qualsevol dels 60 comerços

Cedida

adherits a Argentona es Mou.
El calendari és de paret, tipus
revista, i té una fotografia per mes.
Hi estan assenyalats els festius locals i les dates rellevants de Josep
Puig i Cadafalch, com el seu naixement el 17 d'octubre de 1867, el
seu nomenament com a President
de la Mancomunitat de Catalunya
el 29 de novembre de 1917 i la seva
mort el 23 de desembre de 1956.
La portada és de Ramon Manent,

PARAULA INVERTIDA: 35€*

concursos

GUANYA

70

€

Amb el CONCURS de la
PARAULA INVERTIDA i el
concurs del
BANNER INVERTIT
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Fotos antigues de la vila
També hi ha imatges antigues de
la vila com l'Ajuntament Vell (antic Capítol de la Seu) o el veïnat
del Puig i altres vinculades a Puig
com ara les quatre columnes de
Montjuïc, els membres del Consell
Permanent de la Mancomunitat o
Puig en el seu despatx. També es
veu l'única fotografia de Puig en
la seva casa d'Argentona, assegut amb els membres del Grup R
d'arquitectes la dècada dels anys
cinquanta. La contraportada és el
conegut carbonet amb el retrat de
Puig fet per Ramon Casas.

Busca entre els anuncis de la revista la paraula invertida i envia la
resposta en una carta o postal, o a través de la nostra web.

BANNER INVERTIT: 35€*

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

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

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

GUANYADOR DEL CONCURS PARAULA i BANNER INVERTIT:
JORDI ZARZUELA NAVARRO
Paraula invertida:
FAÇANES

Adreça web del banner invertit:
www.pastisseriamataro.com

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

5/12/17 15:53

Maresme

núm. 1798 del 9 al 14 de novembre de 2017

Caldes d'Estrac celebra la
seva Festa Major petita

Regata solidària per
recaptar fons per la
Marató de TV3

L'encesa de l'arbre de Nadal comptarà amb el concert
del conegut grup de gospel Sey Sisters

El dia 17 i en directe per
Televisió des del Port Balís

Amb motiu de Santa Llúcia i com
mana la tradició, Caldes d'Estrac
celebra aquest desembre la seva
Festa Major petita. Un any més
el Club de Petanca s'ha anticipat
a la resta de programa i ja va programar l'esperat Torneig Social de
la Festa Major. El dimecres dia 13
de desembre al matí es donarà el
tret oficial d’inici de les festes amb
l'acte infantil Jugantots, la missa
solemne de Santa Llúcia a la tarda
i el concert clàssic amb l'Orquestra Titanium i el refrigeri de Festa
Major al vespre.
El 15 de desembre es farà l'encesa de l'arbre, la xocolatada, el
concert de nadal de gospel de Sey
Sisters i el brindis de Nadal. Sense

Programa d'actes

El programa complet de
la Festa de Santa Llúcia
es pot trobar al web municipal www.caldetes.cat

cap mena de dubte, dissabte 16
serà un dels dies més intensos de
les festes. Al matí, se celebrarà la
cursa d'Ironkids i a la tarda la Colla
de Diables organitzarà un correfoc
que farà tremolar tots els carrers de
la vila. A la nit la festa continuarà
amb nit de fresca i gresca.

Concert recuperat
Cal també destacar que el concert
clàssic de Festa Major que es va haver d’ajornar durant la celebració
de les festes aquest estiu a causa
de la forta pluja tindrà lloc finalment el dimecres dia 13 a la tarda,
a càrrec de l’Orquestra Titanium.
Per la Marató
El punt i final el posaran els
Gegants de Caldes, el diumenge
17 al matí, amb una cercavila i
una ballada de gegants i, a la tarda,
l’espectacle infantil de titelles, actors i màscares 'el llop Ferotge'. La
recaptació es destinarà a la Marató
de TV3. | Redacció

ó

ent
a cores-

El cartell de la Festa Major Petita de Caldes d'Estrac
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Cedida

La regata de l'any passat

Cedida

El Club Nàutic El Balís organitzarà per tercer any consecutiu la
regata solidària Navega amb La
Marató de TV3, el diumenge 17
de desembre, per recaptar fons
en la lluita contra les malalties infeccioses. La sortida de la prova
serà retransmesa en directe per
Televisió de Catalunya i hi haurà
xocolatada i caldo calent per als
assistents, en una jornada oberta
a tothom on l’aportació voluntària
serà de 5 euros i en la qual el club
doblarà la quantitat aconseguida per lliurar-la a la Fundació La
Marató de TV3.

Màxima participació
Després que en l’edició de l’any
passat prenguessin part en l’activitat fins a una seixantena d’embarcacions, en aquesta ocasió es
podran acompanyar a l’aigua els
esportistes del CN El Balís de les
classes Optimist o Creuer, entre
d’altres, així com practicar llagut
català, caiac o windsurf. Totes
les embarcacions de l’Escola de
Vela estaran a disposició de socis,
amics, familiars i participants, i
hi haurà instructors del club per
ajudar les persones que ho necessitin. | Redacció
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ECONÓMICOS

BUENA RENTABILIDAD

ATENCIÓN INVERSORES

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

53.000€

T

90.000€

T

PARA ENTRAR A VIVIR

APARTAMENTO

Ref. 12812 LA LLANTIA: Frente parque, vistas despejadas. Piso
tipo apartam. 1 dorm. Ideal personas solas o gente independiente.
37m2. Comedor y cocina americana. Baño con ducha. 1 dormit. Balcón exterior. Muy soleado y vistas despejadas.Ascensor, construido
en el año 2005. Buena compra inversores!!

96.000€

Ref. 12813 JUNTO AVDA. PERÚ: Atención inversores!!! Buen
piso por características. 1/2 altura de pocos vecinos. Distribución
sin pasillos. Aprovechando todos los espacios. Para dejarlo a su
gusto. 3 dormi (2 dobles). Salón comedor amplio. Cocina buenas
medidas. Baño completo. Asequible.

T

Ref. 12794 MOLINOS: Piso 1/2 altura en zona tranquila de
colegios, parques, centro de salud... 80m2. 3 dor. (2 dobles).
Salón com. 20m2. Cocina buen estado, ampia galería. Baño
reformado. 2 balcones. Puertas roble. Suelos gres. Ventanas
aluminio. Vivienda luminosa y exterior.

97.000€

T

Consulti a la 1a pàgina altres ofertes a Mataró
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Llavaneres posa l'accent
en el civisme

El TSJC fa reposar la
bandera espanyola
a Vilassar de Dalt

Impulsen una campanya amb accions de sensibilització
ciutadana per millorar el comportament públic

La sentència arriba després de cinc anys de litigi

L’Ajuntament de Sant Andreu
de Llavaneres ha posat en funcionament una nova campanya de
sensibilització ciutadana sobre
comportaments cívics al municipi.
Es tracta d'una proposta sorgida
dels Pressupostos Participatius
2017 amb l'eslògan 'Fomentem
el civisme. Construïm comunitat’.
Entre les accions de la campanya
s'hi troba la col·locació de banderoles als fanals, la difusió d'un document il·lustrat sobre conductes
cíviques i la publicació d'una historieta il·lustrada per a les escoles.
La campanya es proposa sensibilitzar la gent en relació a la necessitat de contraure un compromís
col·lectiu respecte dels comportaments cívics a l'espai públic i als

La definició

El civisme és sentiment
de pertinença en una
comunitat i d'interès i
respecte pel bé comú

El cartell de la campanya de Llavaneres
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equipaments municipals. També
té l'objectiu de promoure actituds
cíviques que contribueixin a una
millor cohesió social i a una comunitat exemplar. La campanya entén
el civisme com una expressió del
sentiment de pertinença en una
comunitat i, per tant, d’interès i
respecte pel bé comú.

Les tres accions
La primera acció que s’ha dut a terme ha estat la col·locació de banderoles penjades a fanals del municipi amb vinyetes i il·lustracions
sobre comportaments cívics. Al
mateix temps, l’Ajuntament també
ha començat a repartir un document il·lustrat sobre conductes
cíviques que sintetitza, de forma
clara i pedagògica, el conjunt d’accions cíviques i de convivència
que vol difondre la campanya. La
darrera acció de la campanya serà
la publicació d’una historieta illustrada per a ser treballada en hores de tutoria a les escoles i difosa
entre els canals de comunicació
dels centres educatius. | Redacció

Cedida

L'edifici de l'Ajuntament

Cedida

Una sentència del contenciós
administratiu del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya (TSJC)
obliga l'Ajuntament de Vilassar
de Dalt a reposar la bandera espanyola a la façana del consistori.
Segons argumenta la sala, no hi
ha "cap dubte" sobre l'obligació
de l'Ajuntament a fer-ho i a situar
l'emblema en un lloc "destacable".
El litigi amb la delegació del govern espanyol, que és qui ho va denunciar, s'arrossega des del 2012.

Sense calendari
L'alcalde, Xavier Godàs, diu ara
que reposarà la bandera, però no
es fixa un calendari. Assegura que
la façana de l'Ajuntament requereix
abans d'un seguit d'arranjaments
i apunta que tampoc hi ha cap pal
lliure per posar la bandera.
Tot i que en una primera sentència de l'any 2014 un jutge de
Barcelona va desestimar la denúncia de la delegació del govern espanyol per un defecte de forma,
la nova sentència del TSJC no deixa ara cap marge de maniobra al
consistori. L'alcalde reconeix que
no recorrerà perquè és conscient
que en l'actual marc jurídic la resolució seria sempre la mateixa. |
Redacció - ACN
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IMMO NOVA
IMMO NOVA
IMMO NOVA
VISTAS DESPEJADAS AL MAR

ZONA JUZGADOS

TOTALMENTE REFORMADO

Ref. 2495: Cerdañola: Completamente
reformada con ascensor. 3 habitaciones
(2 dobles), cocina ofﬁce, salón-comedor
con balcón, 1 baño. Zona tranquila con
todos los servicios!!

Ref. 2585: Pla Boet: 80 m2 con ascensor. 3
habitac. dobles con armarios emp., cocina ofﬁce y gran galería anexa, amplio
salón-comedor con salida a balcón, 1
baño. Exterior y soleado!!

Ref. 2543: Cerdañola norte: 85m2 en comunidad reducida con ascensor. 4 hab.
(2 dobles), salón-comedor con balcón
y vistas montaña, cocina ofﬁce, 1 baño
Calef., a/a. No le falta un detalle!!

135.000€

155.000€

126.000€

JTO. ESTACIÓN Y PLAYA

JTO. PARC CENTRAL + PK

VIVIENDA DEFINITIVA

Ref. 2547: Centro: Gran metraje con ascensor. 4 hab. (1dob.), cocina ofﬁce con
salida a amplia galería 12m2, gran salón
comedor con salida a balcón, 1 baño.
Listo para entrar a vivir!!

Ref. 2681: Centro: Reciente construcción
y acabados de calidad. 2 habitaciones
(1 doble), cocina ofﬁce, salón comedor
con salida a balcón tipo terraza, 1 baño,
ascensor. Calef. a/a. Parking y trastero!!

Ref. 2594: Vía Europa: Semi nuevo con terraza. Ascensor. 115m2, 4 habitaciones (3
dobles), gran salón-comedor con salida
a terraza 30m2, 2 baños, amplia cocina
ofﬁce. Parquing y trastero!!

166.000€
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230.000€

233.000€
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Martí Roca,

Jugant amb la sort

És jugador professional de pòquer i ha guanyat un dels tornejos més importants d'Europa

Daniel Ferrer

Laia Mulà

Qui es pensi que ser jugador de pòquer no pot ser una
professió està totalment equivocat. N'és una prova el
cas del mataroní Martí Roca, el qual des de fa tres anys
es dedica a aquest joc i l'ha convertit en la seva feina. La
seva història va de casualitats: va descobrir el pòquer fa
set anys jugant amb els amics. El seu esperit altament
competitiu el va portar a documentar-se i estudiar el
joc i va ser a partir d'aquí que va adonar-se que el pòquer té un gran component “d'estratègia i matemàtica”.
En Martí es va proposar millorar la seva tècnica i va
començar a jugar en línia, cosa que combinava amb
la seva feina com a professor d'economia a l'Institut
Miquel Biada. “Vaig adonar-me que el volum econòmic
jugant en línia corresponia més o menys al que guanyes en una feina”, confessa i afegeix que tenia ganes
de passar-hi més hores. És per això que fa tres anys
que va deixar la feina i es va convertir en jugador de
pòquer en línia professional. “Hi ha qui no ho entén i
pensa que perdré els diners, però per mi és una feina”,
conclou. En Martí confessa ser un apassionat de tots
els jocs d'estratègia i afegeix que li agrada molt poder
guanyar-se la vida jugant.
Fa menys d'un mes que en Martí Roca va assolir una
gran fita en el món del pòquer guanyant el Main Event
de les World Series of Poker Europe, un dels tornejos europeus amb més prestigi celebrat a la República Txeca.
Tot i que habitualment juga en línia i no en tornejos
presencials, Roca va anar-hi com a representant de la
pàgina web 888poker.es després d'haver guanyat un

Tot perfils 1798.indd 1

dels tornejos de la plataforma digital. La victòria final
li va donar el substanciós premi de 1.115.207 euros,
una xifra sens dubte molt elevada. Tot i això, Roca explica que hisenda es quedarà la meitat del premi i que,
amb l'altra, només es proposa seguir endavant amb el
pòquer per assolir nous objectius. Pare de família i esperant el segon fill, en Martí té clar que aquest premi
“no canviarà res” de la seva vida, conclou.

Va de probabilitats
Des que es va endinsar en aquest món, Roca ha
continuat estudiant el joc per conèixer-lo més i té
clar que “guanyar no és qüestió de sort”. Reconeix
que inicialment sembla que l'atzar tingui un paper
fonamental però que “tot funciona a partir del risc
i la probabilitat”, elements que es poden estudiar i
mesurar. Té clar que si s'estudien bé les probabilitats
es pot guanyar amb molta més freqüència i que,
si tot depengués de la sort, no hi hauria jugadors
que guanyessin moltes més vegades que els altres.

Apunts
Defineix-te: Un pessimista que intenta ser optimista
una pel·lícula: Les de Quentin Tarantino
un llibre: La trilogia 'El guardián invisible'
un viatge: Al Perú
un somni: Ser més optimista i gaudir cada dia
un repte: Guanyar el campionat mundial de las Vegas
de Pòquer
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Rda. Francesc Macià, 28 (esqui. c/Castaños) · Mataró
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Ref. 4493
T
Z.CERDANYOLA:

OCASIÓN. PRIMER PISO DE 100M2:
Consta de 5 hab. 4 de ellas dobles, baño
con ducha, cocina office, galeria anexa,
balcón exterior, terrado comunitario.

PISO ECONÓMICO: En comunidad
reducida, baño reformado con ducha,
suelos de gres y carpinteria exterior
de aluminio, 3 hab., puertas de roble.

Ref. 2490
T
Z.EIXAMPLE:

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

Ref. 4458
T
Z.CAMÍ DEL MIG:

PISO ALTO REFORMADO: Ascensor, 3
hab. 2 dobles, baño compl. con ducha,
cocina fórmica galeria/lavadero, balcón con vistas espectaculares a mar.

Ref. 6210
T PISO CON ASCENSOR: En zona alta de
Z.RD. ST. OLEGUER: Mataró bien comunicada y con todos los

185.000€

servicios, 4 hab. 2 dobles, cocina reformada, 1 baño completo, calefacción.
.

Ref. 4490
T
Z.ROCABLANCA:

PISO 1/2 ALTURA CON ASCENSOR:
4 hab. (2 dobles), 2 baños compl, cocina
office roble, salón comedor, chimenea,
a.a., calefacción, armarios empotrados.

Ref. 1423
Z. EIXAMPLE:

EXCELENTE UBICACIÓN Y GRAN
METRAJE:115m2, 4 hab. 2 dobles, 2 baños
compl., cocina office, galería, salón com.
28m2, balcón exterior, calefaccion, ascensor.

Ref. 2489
VIA EUROPA:

GRAN PISO DE 115M2 CON PARKING:
Exterior muy luminoso, 4 hab. 1 suite, 2
baños bañera y ducha, suelos parquet,
cocina office, galería, balcón exterior
12m2, calefacción.

Ref. 4448
T
Z. P.I CADAFALCH:

5365

Ref. 6209
Z.MOLINOS:

T

99.000€

129.000€

189.000€

T

270.000€

118.000€

119.000€

T

239.000€

165.000€

SI QUIERE ALQUILAR O VENDER SU PISO, LLÁMENOS AL:
1P C&M.indd 1

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

937 965 148
5/12/17 18:28

MATARÓ: C/ Sant Josep, 66
(cant. el Torrent, 57)
info@finquescastella.com
www.finquescastella.com

Molins

Preciós pis molt actual a la zona dels Molins!

Perfectament distribuït, modern i acabats increïbles. 80m² trobaràs quatre habitacions de bona mida, bany complet, galeria, cuina office molt funciona i un
acollidor saló menjador amb balcó. Per entrar a viure, millor que nou!! T 151340

157.500€

Cirera

Vol vendre
o llogar
el seu
immoble?

625

825

45 anys

d’experiència ens avalen.
Bonic pis de 80m2 de només 13 anys

Gran menjador, cuina office, tres habitacions una d’elles suite, dos banys,
galeria, dos balcons, aire condicionat de fred i calor, ascensor. La sensació que tens en entrar, és d’un pis molt càlid i el carrer és immillorable.
Truca’ns i ho comprovaràs amb els teus propis ulls!! T151181

Serietat i eﬁcàcia
al millor preu!

1.10

199.500€

Vista Alegre

Centre

1.90

www.ﬁ
nquescastella
Gran saló
de 28m² , terrassa
de 32m², cuina office de 22m² .com
jardí amb
MÉS IMMOBLES A LA NOSTRA WEB:
barbacoa, lavabo cortesia i armari encastat. Següent planta zona de nit,

Preciós pis molt cèntric a prop del mar!

Molt ben situat, a molt pocs metres de la platja. 3 habitacions, dos banys,
un lavabo i una cuina tipus office. El més increïble del pis és que té una terrassa de 200 m², així com al traster. L’habitatge té un pàrquing comunitari,
de manera que pots optar a ell.!! T151301

262.500€

2P CASTELLÀ (NOVA 2017).indd 2

Espectacular casa de 279m2+140m2 de jardí!

2 habit amb armaris encastats i balcó, bany complet, suite amb vestidor
i bany. Ggolfes. Garaje!! T250259

420.000€

5/12/17 10:34

en.

Propietari: li lloguem amb les màximes garanties.
Truqui’ns! 93 757 83 83
625€

T110566 Centre. Preciós pis 5 min. Pl. Sta Anna. 55m², 1 hab. bany complet amb dutxa,
cuina americ., saló menjador amb balcó. ascensor, calefacció, aire condic., marbre. Truca’ns!!

825€

T110552 Arenys de Mar-Centre. 60m², 2 habitacions, 1 bany amb dutxa, cuina office, terrassa amb vistes al mar, ascensor i totalment moblat! Davant del port d’Arenys de
Mar, en zona de comerços i restaurants!!

1.100€

T151240 Parc Central. Espectacular planta baixa 100m², 2 habit dobles, 2 banys
complets, cuina 17m² i gran saló menj. 32m², dues terrasses de 20m² i 15m² una de les
quals té accés directe a la piscina comunitària. Plaça de garatge inclosa.!

1.900€

650€

T110567 Rocafonda. Pis molt lluminós i familiar. 5è pis sense ascensor. 70m² reformat.
saló-menjador, 3 habit. 2 dobles, balco, cuina americana, galeria, bany complet . Truca’ns!!

850€

T110559 Via Europa. Espectacular pis tot reformat de disseny. Espais molt amplis,
60m², 2 habitac, bany complet amb dutxa, cuina amèricana, saló menjador, aa / cc,
ascensor, pàrquing i traster. Molt bona zona, familiar i al costat de tots els serveis!!

18.57000€€

T 410219 Llavaneres-Centre. Preciós pis amb piscina comunitària, zona enjardinada, 100m², 3 habit. (1 suitte), cuina àmplia equipada, galeria, menjador a la terrassa
de 100 metres a nivell, 2 banys complets, dues places de pàrquing, traster i piscina!!

175€

m

€

T420248 Arenys de Mar. Autèntica casa de poble en ple centre, molt a prop del mar,
126m² , 2 plantes, 4 habita, dobles, cuina office, pati, 2 banys i lavabo de cortesia. Terrassa superior de 18m². La finca té dret a vol d’una planta més. No dubti a veure-la!

2P CASTELLÀ (NOVA 2017).indd 3

T302463 Centre. Disponible a partir de desembre! Lluminós despatx de 30m². Es troba
en una segona planta. El gran avantatge d’aquest despatx és que gaudeix de llum natural durant tot el dia. Està perfectament situat, molt cèntric i en un carrer de fàcil accés!

5/12/17 10:34

Pèrits
Judicials

Les vivendes estrella

Entra a www.urbenia.es per veure
el tour virtual de la vivenda!

són exclusives d’Urbenia

MATARÓ - Figuera Major

R 80161

Fantàstic pis lluminós, 3 hab. i despatx,
pk i traster. Inmoble per retocar i deixar al
teu gust.

109.260 €

MATARÓ - Cerdanyola

MATARÓ - Camí Serra

R 80294

Dúplex amb terrassa 37m2, 3 hab (1 suite), pk,
calefacció, ascensor, molta llum. Definitiu!!

145.000€

149.000 €

R 80297

ARGENTONA - Ginesteres R 80219

Magníﬁca casa 6 hab. i golfes, terreny
1500m2, jardí i horta. Oportunitat vivenda
deﬁnitiva!

158.000 €

R 19209

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

240.000€

R 19206

PB molt acollidora, 2 hab. cuina oberta a
menjador, a/c, pk i tr. inclós. Ideal inversors.

Pis reformat de 3 hab amples i ascensor. Assolellat i amb vistes a Burriac. A punt per entrar
a viure!

MATARÓ - Pl. Itàlia

MATARÓ - Cerdanyola

230.000€

MATARÓ - Eixample

R 80291

Pis disseny funcional, 3 hab i 2 wc, cuina barra
americana. Pk opc, a prop Pça Cuba. Vingui
a veure’l!

MATARÓ - Via Europa

R 80050

Espectacular pis amb terrassa 60m2, 3
hab, pk a la mateixa ﬁnca. Oportunitat!!

246.000€

255.000€

LOCALS COMERCIALS
REFERÈNCIA

POBLACIÓ I ZONA

DESCRIPCIÓ

PREU

R.80206

MATARÓ - Eixample

C. Unió - Local en cantonada 90 m2 amb divisions, terres de tarima.

R.19248

ARGENTONA- Centre

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

R.80059

MATARÓ - Camí Ral

SÚPER CÈNTRIC. Local en pl.diàfana. 2 banys, magatzem i soterrani.

R.80172

MATARÓ - Plaça Granollers Local cantonada 80 m2 apte negoci familiar. Sortida de fums, aa.cc.

590€/mes

R.23599

MATARÓ - Rda. O’Donnell Local 85 m2 amb aparadors, a/c, 2 banys, magatzem.

650€/mes

2P URBENIA-INMOBILIARIA.indd 2

750€/mes
30.000€ i 560€/mes
3.200€/mes

5/12/17 17:37

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

ure

ALTRES OFICINES:
BADALONA, EL MASNOU, PREMIÀ DE MAR

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

Obra nova al C/Fortuny nº 24

Promoció de

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

Des de

159.000 €

Baixos amb pati i dúplex amb grans terrasses
93 798 01 11
2P URBENIA-INMOBILIARIA.indd 3

mataro@urbenia.es

www.urbenia.es
5/12/17 17:37
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